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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП
ЮАОР, от друга страна
ПРЕАМБЮЛ
СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО
КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,
КРАЛСТВО ДАНИЯ,
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,
ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,
ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА КИПЪР,
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,
РЕПУБЛИКА ЛИТВА,
ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
УНГАРИЯ,
РЕПУБЛИКА МАЛТА,
КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,
РЕПУБЛИКА ПОЛША,
ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,
РУМЪНИЯ,
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,
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РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,
КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани подолу „държавите — членки на Европейския съюз“,
и
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна, и
РЕПУБЛИКА БОТСУАНА,
КРАЛСТВО ЛЕСОТО,
РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК,
РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ,

КРАЛСТВО СВАЗИЛЕНД и
РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА

наричани по-долу „държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по Споразумението за икономическо
партньорство“, от друга страна (наричани по-долу „държавите по СИП ЮАОР“),
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на страните да засилят допълнително своите търговски връзки и да установят тесни и

дълготрайни отношения, основани на партньорство и сътрудничество;
УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение допълнително ще задълбочи и насърчи икономическите и търговските отношения

между страните;
КАТО ЖЕЛАЯТ да създават нови възможности за заетост, да привличат инвестиции и да подобряват условията на живот на

територията на страните, като същевременно насърчават устойчивото развитие;
КАТО ПРИЗНАВАТ значимостта на сътрудничество за финансиране на развитието за прилагането на настоящото

споразумение;
КАТО ПРИЗНАВАТ усилията от страна на държавите по СИП ЮАОР да гарантират икономическото и социално развитие на

своите народи в контекста на засилена регионална интеграция в региона на Южноафриканската общност за развитие
(наричан по-долу „регионът на ЮАОР“);
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на страните за насърчаване на регионалното сътрудничество и икономическата

интеграция, както и на либерализацията на търговията в региона на ЮАОР;
КАТО ПРИЗНАВАТ специфичните потребности и интереси на държавите по СИП ЮАОР и необходимостта да се отчетат

различните им равнища на икономическо развитие, както и на безпокойствата им от географско и социалноикономическо естество;
КАТО ПРИЗНАВАТ особените обстоятелства по отношение на Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд (БЛНС) в настоящото

споразумение и необходимостта да бъде взето предвид влиянието, което оказва върху тях либерализацията на търговията
съгласно Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Южна Африка и Европейската общност и
нейните държави членки, подписано на 11 октомври 1999 г. (СТРС);
КАТО ПРИЗНАВАТ особените обстоятелства и потребности на най-слабо развитите държави сред държавите по СИП ЮАОР,

чрез прилагането на специално и диференцирано третиране и асиметричен подход;
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КАТО ПРИЗНАВАТ особените обстоятелства на Лесото като единствената държава в Южноафриканския митнически съюз

със статут на най-слабо развита държава и факта, че въздействието на намалените приходи от мита в резултат на СТРС и
на настоящото споразумение поражда приоритетна нужда от подпомагане на търговията;
КАТО ПРИЗНАВАТ особените обстоятелства на тези държави по СИП ЮАОР, които доскоро са участвали в продължителни

въоръжени конфликти и се нуждаят от специално и диференцирано третиране и асиметричен подход;
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕВДИД правата и задълженията на страните, произтичащи от членството им в Световната търговска

организация (СТО), и като потвърждават отново значимостта на системата за многостранна търговия;
КАТО ПРИПОМНЯТ значението, което страните отдават на принципите и правилата, от които се ръководи системата на

многостранна търговия, и на необходимостта те да бъдат прилагани по прозрачен и недискриминационен начин;
КАТО ОТЧИТАТ Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и

Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност (ЕО) и нейните държави членки, от друга страна,
подписано на 23 юни 2000 г. и ревизирано на 25 юни 2005 г. (наричано по-долу „Споразумението от Котону“);
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на страните и тяхната подкрепа за икономическото развитие в държавите по СИП

ЮАОР с цел постигане на Целите на хилядолетието за развитие;
КАТО ОТЧИТАТ СТРС;
КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните да гарантират, че техните насрещни договорености са в подкрепа на процеса на

регионална интеграция в рамките на Договора за създаване на Южноафриканската общност за развитие, подписан на
17 август 1992 г., с последващите изменения в него (наричан по-долу „Договорът за ЮАОР“);
КАТО ОТЧИТАТ особения случай на Южноафриканския митнически съюз, създаден със Споразумението за Южноафри

канския митнически съюз от 2002 г. между правителствата на Република Ботсуана, Кралство Лесото, Република Намибия,
Кралство Свазиленд и Република Южна Африка, подписано на 21 октомври 2002 г. (наричано по-долу „Споразумението
за Южноафриканския митнически съюз“);
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ подкрепата на страните и насърчаването от тяхна страна на процеса на либерализиране на

търговията;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ значимостта на селското стопанство и на устойчивото развитие за намаляването на бедността в

държавите по СИП ЮАОР;

СЕ СПОРАЗУМЯХА да сключат настоящото споразумение:

ЧАСТ I
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА I

Общи разпоредби
Член 1
Цели
Целите на настоящото споразумение са:
а) да допринесе за намаляването и премахването на бедността посредством установяването на търговско партньорство,
съобразено с целта за устойчиво развитие, с Целите на хилядолетието за развитие и със Споразумението от Котону;
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б) да насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление с оглед създаване и
прилагане на ефективна, предвидима и прозрачна регионална регулаторна рамка за търговията и инвестициите между
страните по споразумението, както и между държавите по СИП ЮАОР;
в) да насърчи постепенната интеграция на държавите по СИП ЮАОР в световната икономика, в съответствие с взетите от
тях политически решения и приоритетите им за развитие;
г) да подобри капацитета на държавите по СИП ЮАОР в областта на търговската политика и въпросите, свързани с
търговията;
д) да подобри условията за нарастване на инвестициите и инициативите в частния сектор и да повиши капацитета по
отношение на предлагането, конкурентоспособността и икономическия растеж в държавите по СИП ЮАОР, и
е) да укрепи съществуващите връзки между страните въз основа на солидарност и взаимен интерес. За тази цел, в
съответствие със задълженията в рамките на СТО, настоящото споразумение подобрява търговските и икономическите
отношения, засилва прилагането на Протокола относно търговията в региона на Южноафриканската общност за
развитие (ЮАОР), подписан на 24 август 1996 г. (наричан по-долу „Протоколът относно търговията на ЮАОР“) и
Споразумението за Южноафриканския митнически съюз, оказва подкрепа за развитието на нова търговска динамика
между страните посредством постепенната и асиметрична либерализация на търговията между тях и засилва,
разширява и задълбочава сътрудничеството във всички сектори от значение за търговията.

Член 2
Принципи
1.
Настоящото споразумение се основава на основните принципи и на съществените и фундаментални елементи,
определени съответно в членове 2 и 9 от Споразумението от Котону. Настоящото споразумение се основава на
постиженията на Споразумението от Котону, СТРС и предходните споразумения между АКТБ и ЕО в областта на
регионалното сътрудничество и интеграция, както и в областта на икономическото и търговското сътрудничество.
2.
Настоящото споразумение се прилага по такъв начин, че да има допълващ и взаимно засилващ ефект по отношение
на Споразумението от Котону и СТРС, при спазване на членове 110 и 111.
3.
Страните се договарят да си сътрудничат за прилагането на настоящото споразумение по начин, който е в
съответствие с политиките за развитие и програмите за регионална интеграция, в които държавите по СИП ЮАОР
участват или може да участват.
4.
Страните се договарят да си сътрудничат с цел изпълнение на поетите ангажименти и задължения, както и за
подпомагане на капацитета на държавите по СИП ЮАОР за прилагане на настоящото споразумение.

Член 3
Регионална интеграция
1.
Страните признават, че регионалната интеграция е неразделна част от партньорството помежду им и представлява
мощен инструмент за постигане на целите на настоящото споразумение.
2.
Страните потвърждават отново значимостта на интеграцията на регионално и подрегионално равнище между
държавите по СИП ЮАОР за постигане на по-големи икономически възможности и засилена политическа стабилност,
както и за способстване на действителната интеграция на развиващите се държави в световната икономика.
3.
Страните подкрепят по-специално интеграционните процеси въз основа на Споразумението за Южноафриканския
митнически съюз, Договора за ЮАОР и Учредителния акт на Африканския съюз, приет на 11 юли 2000 г., както и
политиките за развитие и политическите цели, свързани с тези процеси. Страните си поставят за цел прилагането на
настоящото споразумение при оказване на взаимна подкрепа посредством посочените инструменти и като се вземат
предвид съответните равнища на развитие, потребности, географски особености и стратегии за устойчиво развитие.
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Член 4
Наблюдение
1.
Страните се ангажират с постоянно наблюдение на действието и последиците от настоящото споразумение
посредством подходящи механизми и графици, вписващи се в рамките на техните съответни представителни процедури и
институции, както и посредством създадените с настоящото споразумение такива, с цел да гарантират постигането на
целите на настоящото споразумение, неговото правилно прилагане и извличането на максимални ползи за техните народи,
и по-специално за най-уязвимите групи.
2.
Страните се ангажират своевременно да провеждат консултации помежду си по всякакви въпроси, свързани с
прилагането на настоящото споразумение.

Член 5
Сътрудничество в рамките на международни форуми
Страните ще се стремят да си сътрудничат в рамките на всички международни форуми, на които се обсъждат въпроси,
имащи отношение към настоящото споразумение.

ГЛАВА II

Търговия и устойчиво развитие
Член 6
Контекст и цели
1.
Страните припомнят Дневен ред 21 за околната среда и развитието от 1992 г., Декларацията на Международната
организация на труда (МОТ) от 1998 г. за основните принципи и права в областта на труда, Плана за изпълнение от
Йоханесбург за устойчиво развитие, приет през 2002 г., Декларацията на министрите от Икономическия и социален съвет
на ООН от 2006 г. относно целите за пълна трудова заетост и достойни условия на труд, Декларацията на МОТ от
2008 г. относно социалната справедливост за справедлива глобализация и състоялата се през 2012 г. Конференция на
ООН относно устойчивото развитие под надслов „Бъдещето, което искаме“.
2.
Страните потвърждават отново своя ангажимент да насърчават развитието на международната търговия по начин,
който допринася за постигането на целта за устойчиво развитие в рамките на трите му стълба (икономическо развитие,
социално развитие и опазване на околната среда) за благото на сегашните и бъдещите поколения, и ще се стремят да
гарантират, че тази цел е включена и отразена на всяко равнище от техните търговски отношения.
3.

Разпоредбите на настоящата глава не са предмет на разпоредбите на ЧАСТ III, с изключение на член 7.

Член 7
Устойчиво развитие
1.
Страните потвърждават отново, че целта за устойчиво развитие трябва да бъде прилагана и включена на всяко
равнище от икономическото партньорство помежду им, в изпълнение на общите ангажименти, определени в членове 1, 2
и 9 от Споразумението от Котону, и по-специално на основния ангажимент за намаляване и постепенно премахване на
бедността, по начин, който е в съответствие с целите за устойчиво развитие.
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В случая с настоящото споразумение страните разбират тази цел като ангажимент, че:

а) прилагането на настоящото споразумение ще се съобразява изцяло с най-добрите интереси в хуманен, културен,
икономически, социален, здравен и екологичен план на съответното население и бъдещите поколения на всяка от
страните; и
б) методите за вземане на решения вземат предвид фундаменталните принципи за собственост, участие и диалог.
3.
В резултат на това страните се договарят да работят в сътрудничество за постигане на устойчиво развитие, насочено
към хората.

Член 8
Многостранни стандарти и споразумения в областта на околната среда и труда
1.
Страните признават ползата от международното управление и международните споразумения в областта на околната
среда като отговор на международната общност на глобалните или регионалните екологични проблеми, както и
значимостта на достойните условия на труд за всички като ключов елемент на устойчивото развитие във всички страни и
като приоритетна цел на международното сътрудничество.
2.
Като имат предвид Споразумението от Котону, и по-специално членове 49 и 50 от него, в контекста на настоящия
член страните потвърждават отново своите права и своята ангажираност да изпълняват задълженията си по
многостранните споразумения за опазване на околната среда и съответно ратифицираните от тях конвенции на Междуна
родната организация на труда.

Член 9
Право на регулиране и равнища на закрила
1.
Страните признават правото на всяка страна да установява свои собствени равнища на вътрешна закрила на
околната среда и труда и да приема или да изменя по съответен начин своето приложимо право и политики, в
съответствие с международно признатите стандарти и споразумения, по които те са страни.
2.
Страните потвърждават отново значението на закрилата, предоставена във вътрешното трудово законодателство и
вътрешното законодателство в областта на околната среда.
3.
Като признават, че е нецелесъобразно да се насърчават търговията или инвестициите посредством отслабване или
намаляване на нивото на предоставяната вътрешна закрила на труда и околната среда, страните не могат за тази цел да
предвиждат дерогации от своето право в областта на околната среда и своето трудово право, нито системно да не го
прилагат ефективно.

Член 10
Търговия и инвестиции, насърчаващи устойчивото развитие
1.
Страните потвърждават отново своя ангажимент за повишаване на приноса на търговията и инвестициите за
устойчивото развитие в неговите икономически, социални и екологични измерения.
2.
Дадена страна може да поиска чрез Комитета по търговия и развитие провеждането на консултации с другата страна
по всякакви въпроси, свързани с прилагането на настоящата глава.
3.
В диалога и сътрудничеството по настоящата глава, водени между страните с посредничеството на Комитета по
търговия и развитие, може да участват и други компетентни органи и заинтересовани страни.

16.9.2016 г.
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Член 11
Съвместна работа в областта на търговията и устойчивото развитие
1.
Страните признават значението на сътрудничеството по свързаните с търговията аспекти на политиките в областта
на околната среда и труда с оглед постигане на целите на настоящото споразумение.
2.
Страните могат да обменят информация и опит относно действията си за насърчаване на съгласуваността и
взаимното допълване между търговските, социалните и екологичните цели и засилват диалога и сътрудничеството по
въпросите на устойчивото развитие, които могат да възникнат в контекста на търговските отношения.
3.

По отношение на параграфи 1 и 2 страните могат да си сътрудничат, inter alia, в следните области:

а) свързаните с търговията аспекти на политиките в областта на труда или околната среда в рамките на международни
форуми, като например програмата на МОТ за достойни условия на труд и многостранните споразумения за опазване
на околната среда;
б) въздействието на настоящото споразумение върху устойчивото развитие;
в) корпоративната социална отговорност и отчетност;
г) свързаните с търговията аспекти от взаимен интерес за насърчаване на опазването и устойчивото ползване на
биологичното разнообразие;
д) свързаните с търговията аспекти на устойчивото управление на горите, както и
е) свързаните с търговията аспекти на устойчивите риболовни практики.
ГЛАВА III

Области на сътрудничество
Член 12
Сътрудничество за развитие
1.
Страните се ангажират да си сътрудничат с оглед прилагането на настоящото споразумение и оказването на
подкрепа за търговските стратегии и стратегиите за развитие на държавите по СИП ЮАОР, в рамките на цялостния процес
на регионална интеграция между посочените държави. Това сътрудничество може да има както финансова, така и
нефинансова форма.
2.
Страните признават, че сътрудничеството за развитие е ключов елемент от партньорството помежду им и съществен
фактор за постигането на целите на настоящото споразумение, определени в член 1. Сътрудничеството за финансиране на
развитието на регионалното икономическо сътрудничество и интеграция, както е посочено в Споразумението от Котону,
се осъществява по такъв начин, че да се окаже подкрепа и да се насърчат усилията на държавите по СИП ЮАОР за
постигане на целите и да се увеличат в максимална степен очакваните ползи от настоящото споразумение. Областите на
сътрудничество и техническа помощ са определени в настоящото споразумение, когато е приложимо. Сътрудничеството се
осъществява в съответствие с условията, предвидени в настоящия член. Тези условия подлежат на текущ преглед и при
необходимост се преразглеждат в съответствие с разпоредбите на член 116.
3.
Финансирането от ЕС (1) във връзка със сътрудничеството за развитие между държавите по СИП ЮАОР и ЕС,
отпускано в помощ на прилагането на настоящото споразумение, се осъществява в рамките на правилата и съответните
процедури, предвидени в Споразумението от Котону, по-специално на програмните процедури на Европейския фонд за
развитие, и в рамките на съответните инструменти, финансирани от общия бюджет на Съюза. В този контекст приоритет е
подкрепата за прилагането на настоящото споразумение.
4.
Държавите — членки на Европейския съюз, колективно се задължават да подпомагат посредством съответните си
политики и инструменти за развитие дейностите, свързани със сътрудничеството за развитие в полза на регионалното
икономическо сътрудничество и интеграцията и на прилагането на настоящото споразумение в държавите по СИП ЮАОР
и на регионално равнище, в съответствие с принципите за взаимно допълване и ефективност на помощта, като
съдържащите се в Парижката декларация от 2005 г. относно ефективността на помощта и в Програмата за действие от
Акра от 2008 г.
(1) Използваното в настоящото споразумение обозначение„ЕС“ е определено в член 104.
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5.
Страните признават, че за прилагането на настоящото споразумение и за най-пълното постигане на ползите от него
ще са необходими адекватни ресурси. В това отношение страните си сътрудничат, за да предоставят достъп на държавите
по СИП ЮАОР до други финансови инструменти, както и с цел улесняване участието на други донори, желаещи да
окажат допълнителна подкрепа на усилията на държавите по СИП ЮАОР за постигане на целите на настоящото
споразумение.
6.
Страните се договарят, че един регионален механизъм за финансиране на развитието, като фонд за СИП, би предста
влявал полезен инструмент за ефикасно насочване на финансовите ресурси за развитие и за прилагане на съпътстващите
СИП мерки. ЕС приема да подкрепя усилията на региона за създаване на такъв механизъм. ЕС ще участва във фонда след
провеждането на одит, резултатите от който са удовлетворителни.

Член 13
Приоритетни области на сътрудничество
1.
За целите на прилагането на настоящото споразумение и като вземат предвид политиките за развитие на държавите
по СИП ЮАОР, страните се договарят, че посочените в настоящия член и в член 14 области са от приоритетно значение
за търговското и икономическото сътрудничество.
2.
Целта на сътрудничеството в областта на търговията със стоки е насърчаване на търговията със стоки и на
търговския капацитет на държавите по СИП ЮАОР, включително чрез постепенното премахване на митата в съответствие
с предвидените в настоящото споразумение ангажименти за либерализация, чрез правилното прилагане на правилата за
произход, на инструментите за защита на търговията, на нетарифните мерки, на санитарните и фитосанитарните (СФС)
стандарти и техническите пречки пред търговията (ТПТ), чрез действия по отношение на нетарифните мерки и чрез
насърчаването на митническото сътрудничество и улесняването на търговията.
3.
Целта на сътрудничеството в областта на конкурентоспособността по отношение на предлагането е засилване на
конкурентоспособността на държавите по СИП ЮАОР и премахване на ограниченията по отношение на предлагането на
национално и институционално равнище, както и по-специално, на равнище предприятия. Това сътрудничество включва,
наред с другото, такива области, като производство, технологично развитие и иновации, маркетинг, финансиране,
търговско разпространение, транспорт, диверсификация на икономическата основа, както и развитието на частния сектор,
подобряване на търговската и стопанската среда, и подкрепа за малките и средните предприятия в сферата на селското
стопанство, рибарството, промишлеността и услугите.
4.
Целта на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, насочена към насърчаване на бизнеса, е развитието на
среда, насочена към насърчаване на конкурентната стопанска дейност в такива области, като информационни и комуника
ционни технологии, транспорт и енергетика.
5.
Страните се договарят да си сътрудничат за развиване и засилване на търговията с услуги, както е предвидено в
член 73.
6.
Страните се договарят да си сътрудничат за разработване и задълбочаване на въпросите, свързани с търговията,
както е предвидено в членове 8—11, 16—19, 73 и 74.
7.
Целта на сътрудничеството в областта на данните за търговията е подобряване на капацитета на държавите по СИП
ЮАОР в областта на събиране, анализиране и разпространение на данните за търговията.
8.
Целта на сътрудничество за изграждане на институционален капацитет по СИП е оказване на подкрепа на институ
ционалните структури, необходими за управление на изпълнението на СИП, за изграждане на капацитет за водене на
търговски преговори и за определяне на търговската политика в сътрудничество със съответните институционални
механизми, установени в рамките на Договора за ЮАОР и Споразумението за Южноафриканския митнически съюз или в
съответните държави по СИП ЮАОР.

Член 14
Сътрудничество в областта на данъчните корекции
1.
Страните осъзнават, че постепенното премахване или намаляването на митата, предвидено в настоящото
споразумение, може да окаже неблагоприятно въздействие върху данъчните приходи на държавите по СИП ЮАОР и се
договарят да си сътрудничат в тази област.

16.9.2016 г.
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Страните се договарят да си сътрудничат в съответствие с член 12, по-специално в следните области:

а) подкрепа за данъчните реформи; и
б) допълващи данъчните реформи мерки за подкрепа за смекчаване на нетния фискален ефект на настоящото
споразумение, които ще бъдат определени в съответствие със съвместно договорен механизъм.
3.
Страните признават, че въздействието на намаляването на митата ще засегне особено силно фискалните приходи на
Лесото и се споразумяват да обърнат особено внимание на положението на Лесото при прилагането на член 12.

Член 15
Видове интервенции
Сътрудничеството за развитие съгласно настоящото споразумение може да включва следните свързани с настоящото
споразумение интервенции, без да се ограничава само до тях:
а) разработване на политики;
б) разработване на законодателство и регулаторна рамка;
в) институционално/организационно развитие;
г) изграждане на капацитет и обучение (1);
д) услуги, свързани с технически консултации;
е) административни услуги;
ж) подкрепа в областите, свързани със СФС и ТПТ, както и
з) оперативна подкрепа, включително оборудване, материали и свързани дейности.

Член 16
Сътрудничество в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост
1.
Страните потвърждават отново своите ангажименти по член 46 от Споразумението от Котону и своите права,
задължения и клаузи за гъвкавост, посочени в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху
интелектуалната собственост, включено в приложение IB към Споразумението за създаване на Световната търговска
организация (наричано по-долу „Споразумението ТРИПС“).
2.
Страните се договарят да предоставят и осигуряват адекватна, ефективна и недискриминационна закрила на правата
върху интелектуалната собственост и да предвидят мерки, за да осигурят прилагането на тези права в случай на тяхното
нарушаване, в съответствие с разпоредбите на международните споразумения, по които те са страна.
3.
Страните могат да си сътрудничат по въпроси, свързани с географски означения (ГО), в съответствие с разпоредбите
на раздел 3 (членове 22—24) от Споразумението ТРИПС. Страните признават значението на ГО и на продуктите с
качество, свързано с произхода, за устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони.
4.
Страните се съгласяват, че е важно да се отговаря на основателните молби за взаимно предоставяне на информация
и разяснения относно ГО и други въпроси, свързани с правата върху интелектуалната собственост. Без да се засяга общият
характер на това сътрудничество, страните могат по взаимно съгласие да привлекат международни и регионални
организации с експертен опит в областта на ГО.
(1) За целите на настоящия член „изграждане на капацитет“ може да включва по-специално обучение, институционално развитие, организа
ционно развитие (структури и процедури), оперативна подкрепа и процедури за комуникация и сътрудничество между институциите.
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Страните считат традиционните знания за важна област и могат да си сътрудничат в нея в бъдеще.

6.
Страните могат да решат да започнат в бъдеще преговори за закрилата на правата върху интелектуалната
собственост, като държавите по СИП ЮАОР имат намерението и ще се стремят да провеждат преговорите колективно. В
случай на започване на преговори, ЕС ще обмисли възможността за евентуално включване на разпоредби относно сътруд
ничеството и специалното и диференцираното третиране.
7.
Ако дадена страна, която не е страна по бъдещо споразумение относно закрилата на правата върху интелектуалната
собственост, договорено в съответствие с параграф 6, желае да се присъедини, тя може да договори условията за присъеди
няването си към това споразумение.
8.
Ако споразумение, произтичащо от преговорите, предвидени в параграфи 6 и 7, би довело до последици,
несъвместими с бъдещото развитие на рамката за правата върху интелектуалната собственост за региона на ЮАОР,
страните съвместно ще се опитат да адаптират настоящото споразумение, за да го приведат в съответствие с тази
регионална рамка, като същевременно осигурят баланс на ползите.

Член 17
Сътрудничество в областта на обществените поръчки
1.
Страните признават значимостта на прозрачните процедури за обществени поръчки за насърчаването на икономи
ческото развитие и индустриализацията. Страните признават важността на сътрудничеството за подобряване на взаимното
разбиране на съответните им системи за възлагане на обществени поръчки. Страните потвърждават отново своя
ангажимент за прозрачни и предвидими системи за възлагане на обществени поръчки в съответствие с националното
законодателство.
2.
Страните признават, че е важно да продължат да публикуват своите закони или по друг начин да предоставят
публичен достъп до тях, както и до подзаконовите нормативни актове и административните решения с общо приложение
и всички техни изменения, в официално определена за тази цел електронна или печатна форма, която е широко разпро
странена и остава лесно достъпна за обществеността. Страните се съгласяват, че е важно да се отговаря на основателните
молби за взаимно предоставяне на информация и разяснения по горепосочените въпроси.
3.
Страните могат да решат да започнат в бъдеще преговори във връзка с обществените поръчки, като държавите по
СИП ЮАОР имат намерението и ще се стремят да провеждат преговорите колективно. В случай на започване на
преговори, ЕС се съгласява да включи разпоредби относно сътрудничеството и специалното и диференцираното третиране.
4.
Ако дадена страна, която не е страна по бъдещо споразумение относно обществените поръчки, желае да се
присъедини, тя може да договори условията за присъединяването си към това споразумение.
5.
Ако споразумение, произтичащо от преговорите, предвидени в параграфи 3 и 4, би довело до последици,
несъвместими с бъдещото развитие на рамката за обществените поръчки за региона на ЮАОР, страните съвместно ще се
опитат да адаптират настоящото споразумение, за да го приведат в съответствие с тази регионална рамка, като
същевременно осигурят баланс на ползите.

Член 18
Сътрудничество в областта на конкуренцията
1.
Страните признават, че определени бизнес практики, като ограничаващи конкуренцията споразумения или
съгласувани практики и злоупотреба с господстващо положение, могат да ограничат търговията между страните и по този
начин да попречат на постигането на целите на настоящото споразумение.
2.

Страните се договарят да си сътрудничат в областта на конкуренцията в съответствие с член 13, параграф 6.
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3.
Страните могат да решат да започнат в бъдеще преговори във връзка с конкуренцията, като държавите по СИП
ЮАОР имат намерението и ще се стремят да провеждат преговорите колективно. В случай на започване на преговори, ЕС
се съгласява да включи разпоредби относно сътрудничеството и специалното и диференцираното третиране.
4.
Ако дадена страна, която не е страна по бъдещо споразумение относно конкуренцията, желае да се присъедини, тя
може да договори условията за присъединяването си към това споразумение.
5.
Ако споразумение, произтичащо от преговорите, предвидени в параграфи 3 и 4, би довело до последици,
несъвместими с бъдещото развитие на рамката за конкуренция за региона на ЮАОР, страните съвместно ще се опитат да
адаптират настоящото споразумение, за да го приведат в съответствие с тази регионална рамка, като същевременно
осигурят баланс на ползите.

Член 19
Сътрудничество в областта на управлението на данъците
Страните признават значението на сътрудничеството по отношение на принципите на добро управление в областта на
данъчното облагане, осъществявано от съответните компетентни органи.

ЧАСТ II
ТЪРГОВИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА ВЪПРОСИ

ГЛАВА I

Търговия със стоки
Член 20
Споразумение за свободна търговия
1.
С настоящото споразумение между страните по него се създава зона за свободна търговия в съответствие с Общото
споразумение за митата и търговията (наричано по-долу „ГАТТ от 1994 г.“), и по-специално член ХХIV от него.
2.
По отношение на нивата на ставките и графика на изпълнение на ангажиментите по настоящото споразумение в
него се спазва принципът на асиметрия, съответстващ на конкретни потребности и ограничения в капацитета на
държавите по СИП ЮАОР.

Член 21
Приложно поле
Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за търговията със стоки между страните. (1)

Член 22
Правила за произход
Тарифните преференции, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за стоки, отговарящи на условията на
правилата за произход, предвидени в протокол 1.
(1) Освен когато изрично е предвидено друго, понятията „стоки“ и „продукт“ имат едно и също значение.
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Член 23
Мита
1.
Понятието „мита“ обхваща всякакви мита или всякакъв вид такси, събирани при или във връзка с вноса на стоки,
включително всякаква форма на допълнително мито или допълнителна такса, но не включва:
а) вътрешни данъци или други вътрешни такси, налагани в съответствие с член 40, нито
б) мита, налагани в съответствие с ЧАСТ II, глава II, нито
в) такси или други плащания, налагани в съответствие с член 27.
2.
За всички продукти, предмет на либерализация, в търговията между страните не се въвеждат нови мита и не се
увеличават вече прилаганите, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, с изключение на:
а) параграф 7;
б) параграф 9;
в) ЧАСТ 1, раздел А, параграф 7 от ПРИЛОЖЕНИЕ I, и
г) ЧАСТ 1, раздел А, параграф 8 от ПРИЛОЖЕНИЕ II.
3.
Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, за всеки продукт ставката на базовото мито, към което
се прилагат посочените в настоящото споразумение ангажименти за намаляване на митата, е митническата ставка за найоблагодетелствана нация (НОН), прилагана към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.
4.
Когато процесът на намаляване на митата не започва с влизането в сила на настоящото споразумение, базовото мито,
към което се прилагат посочените в настоящото споразумение ангажименти за намаляване на митата, е по-ниското от
следните мита: митническата ставка, посочена в параграф 3, или митническата ставка за НОН, прилагана в първия ден от
графика за намаляване на съответните мита.
5.
На датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС уведомява секретариата на Южноафриканския
митнически съюз и Министерството на промишлеността и търговията на Мозамбик за своя списък с базови мита, към
които се прилагат посочените в настоящото споразумение ангажименти за намаляване на митата. На датата на влизане в
сила на настоящото споразумение Южноафриканският митнически съюз и Мозамбик уведомяват Европейската комисия за
съответните си списъци с базови мита, към които се прилагат посочените в настоящото споразумение ангажименти за
намаляване на митата. След предвиденото в настоящия параграф уведомяване всяка страна публикува всеки от тези
списъци в съответствие с вътрешните си процедури и в рамките на един месец след размяната на нотификации. На
първото си заседание след уведомяването и публикуването Комитетът по търговия и развитие приема списъците с базови
мита, съобщени от страните или Южноафриканския митнически съюз, според случая. Митата, посочени в графика на ЕС,
включен в ЧАСТ II от ПРИЛОЖЕНИЕ I, и в графика на Мозамбик, включен в ЧАСТ II от ПРИЛОЖЕНИЕ III, имат
примерен характер и не представляват базови мита по смисъла на параграф 3.
6.
Намалените мита, изчислени в съответствие с графика за намаляване на митата, посочен в настоящото споразумение,
се прилагат със закръгляване до първия десетичен знак, а при специални мита — до втория десетичен знак.
7.
По отношение на тарифните преференции, които се изразяват като процент от прилаганата митническа ставка за
НОН, ако в даден момент след датата на влизане в сила на настоящото споразумение една от страните увеличи или
намали прилаганата от нея митническа ставка за НОН, едновременно с това се увеличава или намалява прилаганата
спрямо другата страна ставка на митото, доколкото се запазва маржът на преференциите в съответствие с графика на тази
страна.
8.
По отношение на тарифните преференции, които се изразяват изцяло под формата на фиксирана митническа ставка,
ако в даден момент след датата на влизане в сила на настоящото споразумение една от страните намали прилаганата от
нея митническа ставка за НОН, тази намалена митническа ставка се прилага спрямо другата страна, ако и доколкото тя е
по-ниска от фиксираната ставка на митото, изчислена в съответствие с графика на тази страна.
9.
Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за продуктите, изключени от ангажиментите за намаляване на
митата, които са обозначени като спадащи към поетапна категория „Х“ в графика на всяка от страните, поместен
съответно в ПРИЛОЖЕНИЯ I, II и III.
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Член 24
Мита на ЕС за продукти с произход от държавите по СИП ЮАОР
1.
Продуктите с произход от Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия и Свазиленд се внасят в ЕС безмитно и без квоти
съгласно предвиденото за тези държави в ПРИЛОЖЕНИЕ I.
2.
Продуктите с произход от Южна Африка се внасят в ЕС в съответствие с третирането, предвидено за Южна Африка
в ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Член 25
Мита на държавите по СИП ЮАОР за продукти с произход от ЕС
1.
Продуктите с произход от ЕС се внасят в Южноафриканския митнически съюз в съответствие с третирането,
предвидено в ПРИЛОЖЕНИЕ II.
2.

Продуктите с произход от ЕС се внасят в Мозамбик в съответствие с третирането, предвидено в ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Член 26
Мита или данъци върху износа
1.
Освен ако не е предвидено друго в настоящия член, от датата на влизане в сила на настоящото споразумение в
търговията между договарящите страни не се въвеждат никакви нови мита или данъци върху или във връзка с износа на
стоки, нито се увеличават вече прилаганите мита или данъци.
2.
При изключителни обстоятелства, когато това е оправдано от конкретни нужди от приходи или е необходимо за
защита на зараждащи се промишлени отрасли или на околната среда, или е от особено важно значение за предотвра
тяване или преодоляване на критичен общ или местен недостиг на хранителни стоки или други продукти, които са от
съществено значение за гарантиране на хранителната обезпеченост, Ботсуана, Лесото, Намибия, Мозамбик и Свазиленд
могат да въведат след консултации с ЕС временни мита или данъци върху или във връзка с износа на стоки по отношение
на ограничен брой допълнителни продукти.
3.
При изключителни обстоятелства, когато държавите по СИП ЮАОР могат да обосноват потребности, свързани с
промишленото им развитие, тези държави по СИП ЮАОР могат да въведат временни мита или данъци върху или във
връзка с износа на ограничен брой продукти за ЕС. Държава по СИП ЮАОР, която желае да въведе такива временни мита
или данъци, уведомява ЕС за това, като предоставя цялата необходима информация и обосновка и се консултира с ЕС, ако
ЕС поиска това. Такива временни мита или данъци се прилагат само по отношение на общо осем (8) продукта, определени
на равнище шестцифрена тарифна позиция от Хармонизираната система, или в случай на „руди и техните концентрати“ —
на равнище четирицифрена тарифна позиция от Хармонизираната система, за всяка държава по СИП ЮАОР в даден
момент от време, и се прилагат за срок не по-дълъг от общо дванадесет (12) години. Този срок може да бъде удължен или
подновен за същия продукт със съгласието на ЕС.
4.

Следните условия се прилагат за параграф 3, но не и за параграф 2:

а) през първите шест (6) години след датата на въвеждане на митото или данъка върху износа държавите по СИП ЮАОР
освобождават от прилагането на това мито или данък износа за ЕС в годишен размер, равен на средния обем на износа
за ЕС на този продукт през трите (3) години, предшестващи датата на въвеждане на митото или данъка. От седмата
година след въвеждането на посоченото мито или данък до изтичането на срока за неговото прилагане по параграф 3
държавите по СИП ЮАОР освобождават от прилагането на това мито или данък износа за ЕС в годишен размер, равен
на 50 процента от средния обем на износа за ЕС на този продукт през трите (3) години, предшестващи датата на
въвеждане на митото или данъка, и
б) митата или данъците върху износа не трябва да надвишават 10 процента от адвалорната износна стойност на
продукта.
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5.
От датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко по-благоприятно третиране по отношение на или
във връзка с мита или данъци, прилагани от държавите по СИП ЮАОР при износа на продукт, предназначен за основен
търговски партньор, се предоставя и на сходния продукт, предназначен за територията на ЕС. За целите на настоящия
член понятието „основен търговски партньор“ е определено в член 28, параграф 6.
6.
Когато държава по СИП ЮАОР има основания да смята, че дадена пратка с продукт, за който не се прилагат мита
върху износа съгласно параграфи 1, 3 и 4, е била реекспортирана от ЕС или премаршрутирана, без да е достигнала ЕС, до
една или повече трети държави, тази държава по СИП ЮАОР може да повдигне въпроса пред Комитета по търговия и
развитие.
7.
Комитетът по търговия и развитие разглежда въпроса в срок от деветдесет (90) дни. Ако Комитетът по търговия и
развитие не вземе решение по разглеждания въпрос, митническите органи на засегнатата държава по СИП ЮАОР може да
поискат от Комитета по търговия и развитие да вземе решение вносителят на въпросния продукт в ЕС да направи
декларация, че внесеният продукт ще бъде преработен в ЕС и няма да бъде реекспортиран към трети държави.
8.
Ако и след изтичане на най-малко деветдесет (90) дни от прилагането на система, използваща такива декларации,
държава по СИП ЮАОР продължава да има основания да смята, че дадена пратка с продукт, за който не се прилагат мита
върху износа по силата на параграфи 1, 3 и 4, е била реекспортирана от ЕС или премаршрутирана, без да е достигнала
ЕС, до една или повече трети държави, тази държава по СИП ЮАОР може да информира Комитета по търговия и
развитие за основанията за своите опасения.
9.
Ако, след предприемането на тези стъпки, не се намери решение в рамките на тридесет (30) дни, засегнатата
държава по СИП ЮАОР може да наложи ефективни мерки за предотвратяване на въпросното заобикаляне, при условие че
тези мерки са възможно най-малко ограничителни за търговията и изключват оператори, които са доказали, че не
участват в процеса на заобикаляне. Като алтернативно решение може да се използва облагането с обратна сила с износни
мита на пратката, която е била реекспортирана от ЕС към една или повече трети държави.
10. Страните се договарят да извършат преглед на разпоредбите на настоящия член в рамките на Съвместния съвет на
държавите по СИП ЮАОР и EС (наричан по-долу „Съвместният съвет“) не по-късно от три (3) години след влизане в сила
на настоящото споразумение, като вземат в пълна степен предвид отражението им върху развитието и диверсификацията
на икономиките на държавите по СИП ЮАОР.

Член 27
Такси и други плащания
1.
Всички такси и други плащания от каквото и да било естество, различни от вносни и износни мита и от данъци,
попадащи в обхвата на член 40, налагани върху или във връзка с вноса или износа, не могат да надвишават стойността на
извършените услуги и не представляват косвен начин за закрила на местните продукти, нито облагане за данъчни цели на
вноса или износа.
2.
Без да се засяга член 30, никоя от страните не налага строги санкции за маловажни нарушения на митническите
разпоредби или на процедурните изисквания. По-специално санкциите поради пропуск или грешка в митническата
документация, които са лесно поправими и очевидно са били допуснати без умисъл за измама или не в резултат на груба
небрежност, не трябва да бъдат по-строги от необходимото, за да послужат само като предупреждение.
3.
Разпоредбите на настоящия член се отнасят до налаганите от държавни органи такси и други плащания във връзка с
внос и износ, включително тези, които се отнасят до:
а) консулски операции, като издаване на консулски фактури и сертификати;
б) количествени ограничения;
в) лицензиране;
г) контрол върху валутния обмен;
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д) статистически услуги;
е) документи, документиране и сертифициране;
ж) анализи и проверки, и
з) поставяне под карантина, дезинфекция и фумигация.
4.

Не се събират такси и плащания за предоставяне на консулски услуги.

Член 28
По-благоприятно третиране съгласно споразумения за свободна търговия
1.
По отношение на митата, определени в член 23, параграф 1 и член 26, параграф 1, и таксите и други плащания,
определени в член 27, ЕС предоставя на държавите по СИП ЮАОР евентуалното по-благоприятно третиране, приложимо
поради факта, че ЕС става страна по споразумение за преференциална търговия с трети държави след подписването на
настоящото споразумение.
2.
По отношение на митата, определени в член 23, параграф 1 и член 26, параграф 1, и таксите и други плащания,
определени в член 27, държавите по СИП ЮАОР по искане на ЕС му предоставят евентуалното по-благоприятно
третиране, приложимо поради факта, че държавите по СИП ЮАОР, поотделно или заедно, според случая, стават страна
по споразумение за преференциална търговия с който и да било основен търговски партньор след подписването на
настоящото споразумение.
3.
Чрез дерогация от параграф 2, държавите по СИП ЮАОР не предоставят на ЕС третирането, приложимо поради
факта, че държавите по СИП ЮАОР, поотделно или заедно, според случая, стават страна по споразумение за преферен
циална търговия с групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн или други африкански държави или
региони.
4.
Чрез дерогация от параграф 2, когато дадена държава по СИП ЮАОР докаже, че в резултат на споразумение за
преференциална търговия, което е сключила с основен търговски партньор, тя получава като цяло третиране, значително
по-благоприятно от предоставяното от ЕС, страните провеждат консултации и съвместно решават как най-добре да
приложат разпоредбите на параграф 2.
5.
Разпоредбите на настоящия член не се тълкуват така, че да създават за ЕС или за която и да било от държавите по
СИП ЮАОР задължение за реципрочно предоставяне на преференциално третиране, приложимо поради факта, че ЕС или
която и да било държава по СИП ЮАОР е страна по споразумение за преференциална търговия с трети държави към
датата на подписване на настоящото споразумение.
6.
За целите на настоящия член „основен търговски партньор“ означава всяка развита държава, или всяка държава,
чийто дял в световния износ на стоки възлиза на над 1 процент през годината, предшестваща влизането в сила на споразу
мението, посочено в параграф 2, или всяка група държави, действащи самостоятелно, колективно или в рамките на
споразумение за икономическа интеграция, чийто общ дял в световния износ на стоки възлиза на над 1,5 процента през
годината, предшестваща влизането в сила на споразумението, посочено в параграф 2.
7.
Чрез дерогация от параграф 1, когато ЕС стане страна по споразумение за преференциална търговия с трета държава
след подписването на настоящото споразумение и това споразумение за преференциална търговия предвижда поблагоприятно третиране за съответната трета държава от предоставяното от ЕС за Южна Африка съгласно настоящото
споразумение, ЕС и Южна Африка започват консултации с оглед да се вземе решение дали и по какъв начин в обхвата на
по-благоприятното третиране, предвидено в споразумението за преференциална търговия, да се включи и Южна Африка.
Съвместният съвет може да приема предложения за изменение на разпоредбите на настоящото споразумение в
съответствие с член 117.
8.
Чрез дерогация от параграф 2, когато Южноафриканският митнически съюз или някоя от държавите по СИП ЮАОР
със статут на най-слабо развита държава стане страна по споразумение за преференциална търговия с основен търговски
партньор и това споразумение за преференциална търговия предвижда предоставяне от Южноафриканския митнически
съюз или съответната държава по СИП ЮАОР със статут на най-слабо развита държава на по-благоприятно третиране за
основния търговски партньор от предоставяното за ЕС съгласно настоящото споразумение, Южноафриканският
митнически съюз или съответната държава по СИП ЮАОР със статут на най-слабо развита държава и ЕС започват
консултации с оглед да се вземе решение дали и по какъв начин в обхвата на по-благоприятното третиране, предвидено в
споразумението за преференциална търговия, да се включи и ЕС. Съвместният съвет може да приема предложения за
изменение на разпоредбите на настоящото споразумение в съответствие с член 117.
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Член 29
Свободно движение
1.
Налага се еднократно мито при вноса на стоки с произход от ЕС или от държавите по СИП ЮАОР на територията
на ЕС или на държавите по СИП ЮАОР, в зависимост от случая.
2.
Всяко мито, платено при внос в държава по СИП ЮАОР, която е и държава — членка на Южноафриканския
митнически съюз, се възстановява напълно при реекспорт на стоките от митническата територия на тази държава по СИП
ЮАОР, в която е бил осъществен първоначалният внос, към държава по СИП ЮАОР, която не е държава — членка на
Южноафриканския митнически съюз. Тези продукти съответно се облагат с митото, което в сила в държавата, където се
извършва потреблението. До постигане на съгласие между държавите по СИП ЮАОР относно процедурите по настоящия
параграф, действието на настоящия параграф трябва да бъде в съответствие с приложимото митническо законодателство и
процедури.
3.
Страните се договарят да си сътрудничат с оглед улесняване на движението на стоки и опростяване на митническите
процедури, в рамките на държавите по СИП ЮАОР, и по-специално съгласно предвиденото в член 13, параграф 2.

Член 30
Специални разпоредби относно административното сътрудничество
1.
Страните се съгласяват, че административното сътрудничество е от съществено значение за прилагането и контрола
на преференциалното третиране, предоставено по настоящата глава, и подчертават своята ангажираност в борбата с
нередностите и измамите в митническата и свързаните с нея области.
2.
Страните също така се съгласяват да си сътрудничат, за да гарантират, че отговорните органи разполагат с
необходимите институционални структури за своевременно предоставяне на ефикасен отговор на исканията за оказване на
помощ.
3.
За целите на настоящия член и без да се засяга протокол 2, член 9, липса на административно сътрудничество
означава, inter alia:
а) системно неспазване на задълженията за проверка на произхода на съответния продукт или продукти, съгласно
предвиденото в член 38 от протокол 1;
б) системен отказ или неоправдано забавяне на провеждането на последваща проверка на доказателството за произход
и/или на съобщаването на резултатите от нея, съгласно предвиденото в член 38 от протокол 1;
в) системен отказ или неоправдано забавяне при получаване на разрешение за провеждане на мисия в рамките на админи
стративното сътрудничество с цел проверка на истинността на документите или точността на информацията, имащи
отношение към предоставянето на въпросното преференциално третиране, съгласно предвиденото в член 7 от
протокол 2.
4.
За целите на настоящия член, установяване на нередности или измами може да има, inter alia, в случаите на бързо
увеличаване, без основателно обяснение, на вноса на стоки, което надвишава обичайното равнище на производство и
капацитета за износ на другата страна и е свързано с обективна информация за нередности или измами.
5.
Когато някоя от страните е установила въз основа на обективна информация липса на административно сътрудни
чество и/или нередности или измами, засегнатата страна може, при изключителни обстоятелства, временно да спре
предоставянето на съответното преференциално третиране по отношение на въпросния продукт или продукти и на
въпросния специфичен произход в съответствие с настоящия член.
6.
За целите на настоящия член „изключителни обстоятелства“ означава такива обстоятелства, които оказват или биха
могли да окажат значително отрицателно въздействие върху някоя от страните в случай на продължаване на съответното
преференциално третиране по отношение на въпросния продукт или продукти.
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Прилагането на спирането съгласно параграф 5 зависи от следните условия:

а) страната, която е установила въз основа на обективна информация липса на административно сътрудничество и/или
нередности или измами, уведомява без неоправдано забавяне Комитета по търговия и развитие за своята констатация,
заедно с обективната информация по случая, и започва консултации в рамките на посочения комитет въз основа на
цялата относима информация и обективните констатации, включително информация, свързана с ограничения в
капацитета и/или структурни ограничения, с цел намиране на приемливо за двете страни решение;
б) когато Комитетът по търговия и развитие е разгледал въпроса без да постигне съгласие по приемливо решение в срок
от четири (4) месеца от получаването на уведомлението, засегнатата страна може временно да спре предоставянето на
съответното преференциално третиране по отношение на въпросния продукт или продукти и на въпросния специфичен
произход. Комитетът по търговия и развитие се уведомява без неоправдано забавяне за всяко спиране. По искане на
някоя от страните срокът за постигане на съгласие по приемливо решение може, когато това е надлежно обосновано,
да бъде удължен на пет (5) месеца;
в) спирането съгласно настоящия член се ограничава до необходимото за защитата на финансовите интереси на
засегнатата страна. То не надвишава срок от шест (6) месеца, който може да бъде подновен, след като Комитетът по
търговия и развитие е имал възможността да разгледа въпроса отново. Комитетът по търговия и развитие се уведомява
за решенията за спиране веднага след приемането им. Те подлежат на периодични консултации в рамките на Комитета
по търговия и развитие, и по-специално с оглед на тяхната отмяна веднага щом отпаднат условията за прилагането им.

Член 31
Отстраняване на административни грешки
Страните признават правото на всяка от тях да отстранява административни грешки по време на прилагането на
настоящото споразумение. При констатиране на грешки всяка от страните може да поиска от Комитета по търговия и
развитие да разгледа възможностите за приемане на всички подходящи мерки с оглед разрешаване на възникналия
проблем.

ГЛАВА II

Инструменти за защита на търговията
Член 32
Антидъмпингови и изравнителни мерки
Правата и задълженията на всяка от страните по отношение на прилагането на антидъмпингови или изравнителни мерки
се определят от приложимите споразумения в рамките на СТО. Разпоредбите на ЧАСТ III не се прилагат по отношение на
разпоредбите на настоящия член.

Член 33
Многостранни защитни мерки
1.
При спазване на разпоредбите на настоящия член, настоящото споразумение по никакъв начин не възпрепятства
която и да било от страните да приема мерки в съответствие с член XIX от ГАТТ от 1994 г., Споразумението на СТО за
защитните мерки, член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство, приложено към Маракешкото споразумение
за създаване на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението за СТО“), и всяко друго приложимо
споразумение в рамките на СТО.
2.
Независимо от параграф 1, предвид общите цели в областта на развитието на настоящото споразумение и малкия
мащаб на икономиките на държавите по СИП ЮАОР, ЕС изключва вноса от държавите по СИП ЮАОР от налагането на
каквито и да е мерки, приети съгласно член XIX от ГАТТ от 1994 г., съгласно Споразумението на СТО за защитните
мерки и съгласно член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.
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3.
Параграф 2 се прилага в продължение на пет (5) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото
споразумение. Не по-късно от сто и двадесет (120) дни преди края на този период Съвместният съвет прави преглед на
действието на параграф 2 с оглед нуждите в областта на развитието на държавите по СИП ЮАОР, с цел да се вземе
решение за евентуалното удължаване на срока на прилагането му.
4.

Разпоредбите на Част III не се прилагат по отношение на параграф 1.

Член 34
Общи двустранни защитни мерки
1.
Независимо от член 33, след като е разгледала алтернативните варианти за решение, дадена страна или Южноафри
канският митнически съюз, в зависимост от случая, може да приложи защитни мерки с ограничен срок на действие,
които да се отклоняват от разпоредбите на членове 24 и 25, при условията и в съответствие с процедурите, определени в
настоящия член.
2.
Защитните мерки, посочени в параграф 1, могат да се налагат, когато в резултат на поетите задължения от някоя от
страните съгласно настоящото споразумение, включително митнически отстъпки, продукт с произход от една от страните
се внася на територията на другата страна или Южноафриканския митнически съюз, според случая, в такива завишени
количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини:
а) сериозна вреда на местната промишленост, произвеждаща сходни или пряко конкурентни продукти на територията на
страната вносител или на Южноафриканския митнически съюз, в зависимост от случая;
б) смущения в определен отрасъл на икономиката, произвеждащ сходни или пряко конкурентни продукти, особено
когато тези смущения предизвикват значими социални проблеми или трудности, които биха могли да доведат до
сериозно влошаване на икономическото състояние на страната вносител или на Южноафриканския митнически съюз,
в зависимост от случая, или
в) смущения на пазарите на сходни или пряко конкурентни селскостопански продукти на територията на страната
вносител или на Южноафриканския митнически съюз, в зависимост от случая.
Тези защитни мерки не излизат извън рамките на необходимото за поправяне или предотвратяване на сериозната вреда
или смущенията.
3.

Защитните мерки, посочени в настоящия член, са под формата на едно или повече от следните действия:

а) спиране на по-нататъшното намаляване на митническата ставка при внос за съответния продукт, както е предвидено в
настоящото споразумение,
б) увеличаване на митото за съответния продукт до ниво, което не надвишава прилаганата митническа ставка за НОН в
момента на приемане на мярката, или
в) въвеждане на тарифни квоти за съответния продукт.
4.
Без да се засягат параграфи 1—3, когато даден продукт с произход от някоя от държавите по СИП ЮАОР се внася в
такива завишени количества и при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от
ситуациите, посочени в параграф 2, букви а)—в), по отношение на подобен или пряко конкурентен производствен
отрасъл на един или повече от най-отдалечените региони на ЕС, ЕС може да приеме мерки за наблюдение или защитни
мерки, ограничени до засегнатия регион или региони, в съответствие с процедурите, определени в параграфи 6—8.
5.
Без да се засягат параграфи 1—3, когато даден продукт с произход от ЕС се внася в такива завишени количества и
при такива условия, че този внос причинява или застрашава да причини някое от състоянията, посочени в параграф 2,
букви а)—в), по отношение на някоя от държавите по СИП ЮАОР или Южноафриканския митнически съюз, в
зависимост от случая, съответната държава по СИП ЮАОР или Южноафриканският митнически съюз, според случая,
може да приеме мерки за наблюдение или защитни мерки, ограничени до нейната/неговата територия, в съответствие с
процедурите, определени в параграфи 6—8.
6.

Защитните мерки, посочени в настоящия член:

а) се запазват само за срока, необходим за предотвратяване или поправяне на сериозната вреда или смущенията, описани
в параграфи 2, 4 и 5;
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б) не могат да се прилагат за срок, по-дълъг от две (2) години. Когато обстоятелствата, изискващи налагането на защитни
мерки, продължават да са налице, срокът на действие на подобни мерки може да бъде удължен допълнително с не
повече от две (2) години. Когато държава по СИП ЮАОР или Южноафриканският митнически съюз, в зависимост от
случая, прилага защитна мярка, или когато ЕС прилага мярка, ограничена до територията на един или няколко негови
най-отдалечени региона, те могат да прилагат тази мярка в течение на срок, не по-дълъг от четири (4) години, а когато
обстоятелствата, изискващи налагането на защитни мерки, продължават да са налице, срокът на действието им може да
бъде продължен допълнително с четири (4) години;
в) чийто срок на действие надхвърля една (1) година, съдържат конкретни елементи, водещи постепенно до тяхното
премахване най-късно в края на определения срок, и
г) не се прилагат по отношение на внос на продукт, който по-рано вече е бил предмет на такава мярка, за срок от наймалко една (1) година, считано от датата на изтичане на срока на действие на мярката.
7.

За целите на прилагането на параграфи 1—6 се прилагат следните разпоредби:

а) когато някоя от страните или Южноафриканският митнически съюз, в зависимост от случая, прецени, че е налице
някоя от ситуациите, посочени в параграф 2, букви а)—в), 4 и/или 5, тя/той незабавно отнася въпроса до Комитета по
търговия и развитие за разглеждане;
б) Комитетът по търговия и развитие може да отправи евентуални препоръки, необходими за отстраняване на
възникналите обстоятелства. Ако Комитетът по търговия и развитие не отправи препоръки, целящи отстраняване на
обстоятелствата, или ако не бъде намерено друго удовлетворително решение в рамките на тридесет (30) дни от
отнасянето на въпроса до Комитета по търговия и развитие, страната вносител може да приеме подходящи мерки за
отстраняване на обстоятелствата, в съответствие с настоящия член;
в) преди да приеме някоя от мерките, предвидени в настоящия член, или в случаите, в които се прилага параграф 8,
страната или Южноафриканският митнически съюз, в зависимост от случая, предоставя на Комитета по търговия и
развитие възможно най-бързо цялата относима информация, необходима за обстоен преглед на случая, с оглед
намиране на приемливо за засегнатите страни решение;
г) при избора на защитни мерки съгласно настоящия член трябва да се дава предимство на тези, които най-малко
затрудняват действието на настоящото споразумение. Ако прилаганата митническа ставка за НОН, която е в сила в
деня, непосредствено предшестващ датата на влизане в сила на настоящото споразумение, е по-ниска от прилаганата
митническа ставка за НОН в момента на приемане на мярката, мерките, приложени в съответствие с параграф 3,
буква б), могат да надвишават митническата ставка за НОН, която е в сила в деня, непосредствено предшестващ датата
на влизане в сила на настоящото споразумение. В такъв случай съответната страна или Южноафриканският
митнически съюз, в зависимост от случая, предоставя в съответствие с разпоредбата на буква в) на Комитета по
търговия и развитие относимата информация, показваща, че увеличаването на митото до равнището на прилаганата
митническа ставка за НОН към момента на влизане в сила не е достатъчно и че за поправянето или предотвратяване на
сериозната вреда или смущенията по параграф 2 е необходима мярка, надвишаваща тази митническа ставка;
д) Комитетът по търговия и развитие се уведомява незабавно за всяка защитна мярка, предприета в съответствие с
настоящия член, и тя е предмет на периодични консултации в рамките на този орган, по-специално с оглед изготвяне
на график за нейното премахване веднага щом обстоятелствата позволяват това.
8.
В случай че забавянето би причинило трудно поправима вреда, страната вносител или Южноафриканският
митнически съюз, в зависимост от случая, може да приеме мерките, предвидени в параграфи 3, 4 и/или 5 на временна
основа, без да спазва изискванията на параграф 7.
а) Такова действие може да бъде предприето за срок с максимална продължителност от сто и осемдесет (180) дни, когато
мерките са приети от ЕС, и двеста (200) дни — когато мерките са предприети от държава по СИП ЮАОР или
Южноафриканския митнически съюз, в зависимост от случая, или когато мерките, приети от ЕС, са ограничени до
територията на един или повече от най-отдалечените му региони.
б) Срокът на действие на всяка такава временна мярка се зачита като част от първоначалния срок и всяко негово
удължаване съгласно параграф 6.
в) При приемането на такива временни мерки се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.
г) Страната вносител или Южноафриканският митнически съюз, в зависимост от случая, информира другата засегната
страна и незабавно отнася въпроса до Комитета по търговия и развитие за разглеждане.
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9.
В случай че страната вносител или Южноафриканският митнически съюз, в зависимост от случая, подложи вноса на
даден продукт на административна процедура, имаща за цел бързото предоставяне на информация относно тенденциите в
търговските потоци, които могат да предизвикат затрудненията, посочени в настоящия член, тя/той незабавно уведомява
Комитета по търговия и развитие за това.
10. Разпоредбите на СТО относно уреждането на спорове не се прилагат по отношение на защитните мерки, приети
съгласно разпоредбите на настоящия член.

Член 35
Защитни мерки за селскостопанските продукти
1.
Независимо от член 34, може да се приложи защитна мярка под формата на вносно мито, ако през даден дванаде
сетмесечен период обемът на вноса в Южноафриканския митнически съюз на селскостопански продукт от изброените в
приложение IV, който е с произход от ЕС, превишава референтното количество за съответния продукт, посочено в
приложението.
2.
Върху селскостопанските продукти, посочени в параграф 1, може да бъде наложено мито, което не надвишава повисоката от следните две стойности — 25 процента от текущото обвързано мито на СТО или 25 процентни пункта. Това
мито не може да надвишава преобладаващата прилагана митническа ставка за НОН.
3.
Защитните мерки, посочени в настоящия член, се запазват за по-дългия от следните два срока — до края на
календарната година или в продължение на пет (5) месеца.
4.
Защитните мерки, посочени в настоящия член, не се запазват или прилагат по отношение на същата стока
едновременно със:
а) обща двустранна защитна мярка в съответствие с член 34;
б) мярка съгласно член XIX от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО за защитните мерки, или
в) специална защитна мярка съгласно член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.
5.
Посочените в настоящия член защитни мерки се прилагат по прозрачен начин. В срок от десет (10) дни след
прилагането на такава мярка Южноафриканският митнически съюз уведомява писмено ЕС и предоставя съответните
данни, свързани с мярката. При поискване Южноафриканският митнически съюз се консултира с ЕС относно прилагането
на мярката. Южноафриканският митнически съюз също така уведомява Комитета по търговия и развитие в срок от
тридесет (30) дни след налагането на такава мярка.
6.
Прилагането и изпълнението на настоящия член може да бъде предмет на обсъждане и преглед в рамките на
Комитета по търговия и развитие. По искане на една от страните Комитетът по търговия и развитие може да направи
преглед на референтните количества и селскостопанските продукти, посочени в настоящия член.
7.
Разпоредбите на настоящия член могат да се прилагат само в продължение на срок от дванадесет (12) години,
считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Член 36
Защитни мерки във връзка с хранителната обезпеченост
1.
Страните признават, че премахването на пречките пред търговията между тях, така както е предвидено в настоящото
споразумение, може да създаде значителни предизвикателства за производителите от държавите по СИП ЮАОР в селско
стопанския и хранително-вкусовия сектор и се споразумяват да се консултират помежду си по тези въпроси.
2.
Независимо от член 34, когато това е от особено важно значение за предотвратяване или преодоляване на критичен
общ или местен недостиг на хранителни стоки или други продукти, които са от съществено значение за гарантиране на
хранителната обезпеченост в държава по СИП ЮАОР, и когато това положение поражда или има вероятност да породи
сериозни затруднения за тази държава по СИП ЮАОР, въпросната държава по СИП ЮАОР може да приеме защитни
мерки в съответствие с процедурата, определена в член 34, параграф 7, букви б)—г),8 и 9. Мярката подлежи на преглед
най-малко веднъж годишно и се отменя веднага след отпадането на обстоятелствата, довели до нейното приемане.
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Член 37
Преходни защитни мерки за БЛНС
1.

Страните признават чувствителността за БЛНС на либерализираните продукти, изброени в приложение V.

2.
Независимо от член 34, в случай че един от продуктите, изброени в приложение V, който е с произход от ЕС, се
внася на територията на държава от БЛНС в такива завишени количества, че причинява или застрашава да причини
сериозна вреда за някоя държава от БЛНС, тази държава може да приложи преходна защитна мярка.
3.
Защитната мярка, посочена в параграф 2, е под формата на мито върху съответния продукт от изброените в
приложение V до ниво, което не надвишава прилаганата митническа ставка за НОН в момента на приемане на мярката,
или въвежда тарифна квота (TК) при нулева ставка, при условие че размерът на митото извън квотата не надвишава
прилаганата митническа ставка за НОН в момента на приемане на мярката.
4.
Тридесет (30) дни преди началото на прилагането на защитната мярка съответната държава от БЛНС уведомява
писмено ЕС за мярката. След уведомлението засегнатата държава от БЛНС разполага с шестдесет (60) дни, за да
предостави цялата относима информация, свързана с мярката.
5.
Без да се засяга параграф 2, по искане на една от страните, съответната държава от БЛНС и ЕС провеждат
консултации относно защитната мярка.
6.
Защитните мерки, посочени в настоящия член, се прилагат за срок, не по-дълъг от четири (4) години. В случаите,
когато обстоятелствата, изискващи налагането на мярката, продължават да са налице, срокът на действие на подобна
мярка може да бъде удължен допълнително с не повече от четири (4) години.
7.
Защитна мярка по настоящия член не може да бъде приета след изтичането на дванадесет (12) години, считано от
датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Член 38
Защитни мерки за новосъздадените промишлени отрасли
1.
Независимо от член 34, Ботсуана, Лесото, Намибия, Мозамбик и Свазиленд могат временно да спрат понататъшното намаляване на ставката на митото или да увеличат ставката на митото до ниво, което не надвишава
прилаганата митническа ставка за НОН, когато в резултат на намалението на митата продукт с произход от ЕС се внася на
територията на съответната държава в такива завишени количества и при такива условия, че този внос застрашава устано
вяването на новосъздаден промишлен отрасъл, или причинява или застрашава да причини смущения по отношение на
новосъздаден промишлен отрасъл, произвеждащ сходни или пряко конкурентни продукти.
2.
Защитните мерки, приети в съответствие с условията по параграф 1 от държава по СИП ЮАОР, която е и държавачленка на Южноафриканския митнически съюз, са под формата на налагане на допълнителни мита изключително от
държавата по СИП ЮАОР, която се позовава на тази разпоредба.
3.
Защитните мерки, посочени в параграф 1, могат да се прилагат за срок от най-много осем (8) години, който може да
бъде допълнително удължен с решение на Съвместния съвет.
4.

Във връзка с прилагането на параграфи 1 и 2 се прилагат следните разпоредби:

а) когато държава по СИП ЮАОР прецени, че са налице обстоятелствата, посочени в параграф 1, тя незабавно отнася
въпроса до Комитета по търговия и развитие за разглеждане. Засегнатата държава по СИП ЮАОР предоставя на
Комитета по търговия и развитие цялата относима информация, необходима за обстоен преглед на случая;
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б) Комитетът по търговия и развитие може да отправи препоръки с оглед намиране на необходимото приемливо решение
за преодоляване на възникналите обстоятелства. Ако Комитетът по търговия и развитие не отправи препоръки или ако
не бъде намерено друго удовлетворително решение в рамките на тридесет (30) дни от отнасянето на въпроса до
Комитета по търговия и развитие, засегнатата държава по СИП ЮАОР може да приеме мерки в съответствие с
настоящия член;
в) при прилагането на мерките, предвидени в параграф 1, трябва да се дава предимство на тези, които най-малко
затрудняват действието на настоящото споразумение, и
г) всяка мярка, приета съгласно настоящия член, се съобщава незабавно на Комитета по търговия и развитие и е предмет
на периодични консултации в рамките на посочения орган.
5.
При критични обстоятелства, при които забавянето би причинило трудно поправима вреда, засегнатата държава по
СИП ЮАОР може да приеме мерките, предвидени в параграф 1, на временна основа, без да спазва изискванията на
параграф 4. Подобна мярка може да бъде приета за срок от най-много двеста (200) дни. Срокът на действие на всяка
такава временна мярка се зачита като част от срока, посочен в параграф 3. При приемането на такива временни мерки се
вземат предвид интересите на всички участници. Засегнатата държава по СИП ЮАОР вносител информира ЕС за
приемането на такава временна мярка и незабавно отнася въпроса до Комитета по търговия и развитие за разглеждане.
6.
Държавите — членки на Южноафриканския митнически съюз, имат правото да използват член 26 от Споразу
мението за Южноафриканския митнически съюз.

ГЛАВА III

Нетарифни мерки
Член 39
Забрана за количествени ограничения
Страните могат да прилагат количествени ограничения, при условие че тези ограничения се прилагат в съответствие със
Споразумението за СТО.

Член 40
Национално третиране по отношение на вътрешното облагане и нормативната уредба
1.
Страните признават, че вътрешните данъци и други вътрешни такси и законовите и подзаконовите нормативни
актове и изисквания, засягащи вътрешната продажба, предлагането за продажба, покупката, превоза, дистрибуцията или
употребата на продукти, и вътрешните количествени правила, изискващи смесването, преработването или употребата на
продукти в определени количества или съотношения, не следва да се прилагат за вносни или местни продукти с цел
защита на местното производство.
2.
Вносните продукти с произход от другата страна не могат да бъдат облагани пряко или косвено с вътрешни данъци
или други вътрешни такси от каквото и да било естество, надвишаващи тези, които са пряко или косвено прилагани по
отношение на сходни местни продукти. Освен това страните не налагат по никакъв друг начин вътрешни данъци или
други вътрешни такси върху вносни или местни продукти по начин, който противоречи на принципите, изложени в
параграф 1. (1)
3.
Вносните продукти с произход от другата страна се ползват с третиране, не по-малко благоприятно от третирането,
предоставено на сходни местни продукти с национален произход в рамките на всички законови и подзаконови
нормативни актове и изисквания, които се прилагат по отношение на тяхната вътрешна продажба, предлагане за
продажба, покупка, превоз, дистрибуция или употреба. Разпоредбите на настоящия параграф не са пречка за прилагането
на диференцирани вътрешни такси за превоз, които се основават изключително на стопанската експлоатация на
транспортните средства, а не на националния произход на продукта.
(1) Данък, съответстващ на изискванията на първото изречение на настоящия параграф, ще се счита за несъвместим с разпоредбите на второто
изречение от него само в случаите, когато е налице конкуренция между, от една страна, обложения с данъка продукт, и от друга страна,
пряко конкурентен или заместващ продукт, който не е бил обложен по същия начин.
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4.
Страните не могат да установяват или да запазват каквито и да било вътрешни количествени правила относно
смесването, преработването или употребата на продукти в определени количества или съотношения, които пряко или
косвено изискват определено количество или съотношение от даден продукт, който е предмет на нормативната уредба, да
бъде доставяно от местни източници. Освен това страните не прилагат по никакъв друг начин вътрешни количествени
правила по начин, който противоречи на принципите, изложени в параграф 1.
5.
По отношение на смесването, преработването или употребата на продукти в определени количества или
съотношения не се прилагат никакви вътрешни количествени правила, които биха довели до разпределяне на тези
количества или съотношения между външни източници на снабдяване.
6.
Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на законови и подзаконови нормативни актове и
изисквания, уреждащи доставките от държавни агенции на продукти, закупени за държавни цели, без да се цели
търговска препродажба, нито използване в производството на стоки за търговска продажба.
7.
Разпоредбите на настоящия член не възпрепятстват изплащането на субсидии изключително на местните произво
дители, включително плащания, произтичащи от постъпления от вътрешни данъци или такси, прилагани в съответствие с
разпоредбите на настоящия член, и субсидиране, осъществено посредством закупуване на местни продукти от държавата.
8.
Страните признават, че вътрешните мерки за контрол върху максималните цени, въпреки че са съобразени с
останалите разпоредби на настоящия член, могат да навредят на интересите на страните, доставящи вносни продукти. В
тази връзка страните, прилагащи такива мерки, следва да вземат предвид интересите на страните износители с оглед
избягване във възможно най-голяма степен на тези неблагоприятни последици.
9.
Разпоредбите на настоящия член не са пречка дадена страна да въведе или запази в сила съществуващи вътрешни
количествени правила, свързани с експонирани кинематографични филми и отговарящи на изискванията на член IV от
ГАТТ от 1947 г.

ГЛАВА IV

Митници и улесняване на търговията
Член 41
Цели
Целите на настоящата глава са:
а) укрепване на сътрудничеството в областта на митниците и улесняване на търговията с цел да се гарантира, че
приложимите законодателство и процедури, както и административният капацитет на митническите органи отговарят
на целта за ефективен контрол и насърчаване на улесняването на търговията;
б) насърчаване на хармонизацията на митническото законодателство и процедури;
в) гарантиране, че законните цели на обществената политика, в това число и тези, свързани със сигурността и с предот
вратяването на измамите в областта на митниците и улесняването на търговията, по никакъв начин няма да бъдат
накърнени, както и
г) предоставяне на необходимата подкрепа на митническите администрации на държавите по СИП ЮАОР за ефективното
прилагане на настоящото споразумение.

Член 42
Митническо и административно сътрудничество
1.
С цел да се осигури спазването на разпоредбите на настоящата глава и да се преследват ефикасно определените в
член 41 цели, страните:
а) обменят информация относно митническото законодателство и процедури;
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б) съвместно разработват инициативи, свързани с митниците и улесняването на търговията, както и с укрепването на
административния капацитет;
в) обменят опит и добри практики в борбата с корупцията и измамите в свързаните с настоящата глава области;
г) обменят опит и добри практики по въпроси, свързани с процедурите по внос, износ и транзит, както и с подобря
ването на услугите, предоставяни на бизнеса;
д) обменят опит и добри практики по отношение улесняването на транзита;
е) улесняват обмена на експерти между митническите администрации; както и
ж) насърчават координацията между всички имащи отношение агенции, както в рамките на страната, така и между
страните.
2.
Страните подготвят и развиват засилено сътрудничество по прилагането на Рамката от стандарти за сигурност и
улесняване на глобалната търговия, приета през 2005 г. от Световната митническа организация (СМО). Това сътрудни
чество включва инициативи, насочени към действия по взаимно признаване на статус на одобрен икономически оператор
и към обмен на предварителна информация, която да позволи ефикасна оценка и управление на риска за целите на
сигурността.
3.
Страните си предоставят административна взаимопомощ по митнически въпроси в съответствие с разпоредбите на
протокол 2.

Член 43
Митническо законодателство и процедури
1.
Страните се договарят, че съответните им търговски и митнически законодателства и процедури във възможно найголяма степен се основават на:
а) ревизираната Конвенция от Киото от 1999 г. за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури, основните
елементи на Рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия, Международната
конвенция за хармонизираната система и другите международни инструменти и стандарти, приложими в областта на
митниците и търговията;
б) необходимостта от закрила и улесняване на законната търговия;
в) необходимостта от избягване на излишната и дискриминационна тежест за икономическите оператори, необходи
мостта от защитни мерки срещу измамите и корупцията, както и необходимостта да бъдат допълнително улеснени
операторите, които постигат високо ниво на съответствие;
г) необходимостта всяка от страните да прилага единен административен документ или електронен еквивалент;
д) прилагането на съвременни митнически практики, в това число оценка на риска, опростени процедури за въвеждане и
вдигане на стоките, контрол след вдигането на стоките и одит на дружествата;
е) прозрачност, ефикасност и пропорционалност, с цел намаляване на разходите и засилване на степента на
предвидимост за икономическите оператори;
ж) необходимостта от недискриминационно третиране що се отнася до изискванията и процедурите, приложими по
отношение на вноса, износа и транзитните стоки, при все че се приема, че пратките биха могли да бъдат третирани
различно в съответствие с обективните критерии за оценка на риска;
з) постепенното развиване на системите, в това число и на системите, основаващи се на информационните технологии,
както по отношение на износа, така и по отношение на вноса, за да се улесни обменът на данни между икономи
ческите оператори, митническите администрации и другите служби;
и) въвеждането на системи, които улесняват вноса на стоки чрез използването на опростени митнически процедури и
процеси, включително митническо оформяне преди пристигане на стоките;
й) премахването на всички изисквания за задължително използване на предекспедиционни проверки, както е определено
в Споразумението на СТО за предекспедиционна проверка, или на еквивалентни такива;
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к) прилагането на правила, с които се гарантира, че санкциите, налагани при маловажни нарушения на митническите
разпоредби или на процедурните изисквания, са пропорционални и че прилагането им не води до неоправдано
забавяне при митническо оформяне;
л) система от обвързващи решения по въпросите, свързани с митниците, особено по отношение на тарифното класиране
и правилата за произход, в съответствие с правилата, определени съответно в техните законодателства;
м) улесняването на транзитното преминаване;
н) премахването на всички изисквания за задължително използване на митнически посредници; както и на
о) прозрачни, недискриминационни и пропорционални правила по отношение на лицензирането на митническите
посредници.
2.
С цел подобряване на методите на работа и гарантиране на прозрачността и ефикасността на митническите
операции страните:
а) гарантират поддържането на най-високо равнище на почтеност, посредством прилагането на антикорупционни мерки в
тази област;
б) предприемат по-нататъшни действия за намаляване, опростяване и стандартизиране на данните в документацията,
изисквана от митниците и другите свързани с тях агенции;
в) опростяват, в рамките на възможното, изискванията и формалностите по отношение на бързото вдигане и митническо
оформяне на стоките;
г) осигуряват ефикасни, бързи и недискриминационни процедури, които предоставят възможност за обжалване на
административните действия, актове и решения на митническите и другите агенции, които засягат вноса, износа или
транзитните стоки. Процедурите за обжалване трябва да бъдат лесно достъпни за всички, включително за малките и
средните предприятия; както и
д) създават благоприятна среда за ефективно изпълнение на законодателните изисквания.

Член 44
Улесняване на транзитното преминаване
1.
Страните гарантират свободен транзит през тяхната територия при следване на най-подходящия за целта маршрут.
Евентуалните проверки или изисквания трябва да бъдат недискриминационни, пропорционални и прилагани по еднакъв
начин.
2.
Без да се засяга упражняването на законен митнически контрол, страните предоставят на транзитния трафик
третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, предоставяно на местните стоки, износ и внос, и на тяхното
придвижване.
3.

Страните:

а) използват режими на транспортиране под митнически контрол, които позволяват транзит на стоки, без да е
необходимо да бъдат заплащани мита или други такси, при условие че бъде представена подходяща гаранция;
б) насърчават и прилагат регионални договорености в областта на транзита;
в) използват международните стандарти и инструменти, свързани с транзита; както и
г) насърчават координацията между всички съответни агенции, както в рамките на страната, така и между страните.

Член 45
Отношения с бизнес средите
Страните постигат съгласие относно:
а) осигуряването на публичен достъп до всички митнически законодателни актове, процедури, такси и плащания, както и
— при възможност — до необходимите пояснения, като това става, доколкото е възможно, чрез електронни средства;
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б) редовното и навременно провеждане, в рамките на възможното, на консултации с търговските представители по
законодателните предложения и процедури, свързани с митниците и свързаните с митниците търговски въпроси;
в) въвеждането, където е приложимо, и влизането в сила на всяко ново или изменено законодателство или процедури по
начин, който позволява на търговците да се подготвят добре за спазването им. Страните предоставят публичен достъп
до съответните известия от административен характер, включително изискванията на агенциите и процедурите при
въвеждане на стоки, работното време и правилата за дейността на митническите учреждения на пристанищата и
граничните пунктове, както и данни за звената за контакт, към които да се отправят искания за информация; както и
г) насърчаването на сътрудничеството между операторите и съответните администрации посредством използване на
инструменти от рода на меморандуми за разбирателство.

Член 46
Митническо остойностяване
1.
Споразумението относно прилагането на член VII от ГАТТ от 1994 г. (наричано по-долу „Споразумение на СТО
относно митническото остойностяване“) урежда правилата за митническо остойностяване, прилагани по отношение на
търговията, попадаща в обхвата на настоящото споразумение.
2.
Страните си сътрудничат с оглед постигането на общ подход към въпросите, свързани с митническото остойно
стяване.

Член 47
Хармонизиране на митническите стандарти на регионално равнище
1.

Страните насърчават хармонизирането на митническото законодателство, процедури, стандарти и изисквания.

2.

Съдържанието и темпът на този процес се определят от всяка една от страните.

Член 48
Подкрепа на митническите администрации на държавите по СИП ЮАОР.
1.
Страните признават значението на оказването на подкрепа на митническите администрации на държавите по СИП
ЮАОР за целите на прилагането на настоящата глава, в съответствие с разпоредбите на част I, глава III.
2.

С приоритет при подкрепата се ползват следните области:

а) прилагане на съвременни митнически практики, включително:
i)

управление на риска;

ii) контрол след вдигане на стоките; и
iii) автоматизация на митническите процедури;
б) контрол на митническото остойностяване, класирането и правилата за произход, включително с оглед изпълнение на
изискването на член 43, параграф 1, буква й);
в) улесняване на транзита и повишаване на ефективността на регионалните договорености в областта на транзита;

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/29

г) въпросите, свързани с прозрачността по отношение на публикуването и управлението във връзка с всички търговски
разпоредби, както и на всички съответни такси и формални изисквания;
д) въвеждане и прилагане на процедури и практики, които отразяват международните инструменти и стандарти,
приложими в областта на митниците и търговията, inter alia, ревизираната Конвенция от Киото за опростяване и
уеднаквяване на митническите процедури и Рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната
търговия.
3.
Страните признават необходимостта от проучвания за оценка на специфичните потребности, които да вземат
предвид ситуацията във всяка отделна държава и използват инструментите на СТО и СМО за оценка на потребностите
или всякакви други инструменти, по чието използване е постигнато взаимно съгласие.

Член 49
Преходни разпоредби
1.
Страните признават необходимостта от преходни разпоредби, чрез които да се гарантира безпрепятственото
прилагане на разпоредбите на настоящата глава.
2.
С оглед необходимостта от засилване на капацитета им в областта на митниците и улесняването на търговията и без
да се засягат техните права и задължения в рамките на СТО, държавите по СИП ЮАОР се ползват от преходен период от
осем (8) години, за да изпълнят изискванията, посочени в членове 27, 43, 44 и 45, ако към момента на влизане в сила на
настоящото споразумение съществува необходимост от изграждане на капацитет.
3.
Съвместният съвет може да реши преходният период да се удължи с две (2) години, в случай че все още не е
достигнат необходимият капацитет.

Член 50
Специален комитет по митниците и улесняването на търговията
1.
Страните създават Специален комитет по митниците и улесняването на търговията, съставен от представители на
страните.
2.

Функциите на Специалния комитет по митниците и улесняването на търговията включват:

а) мониторинг на прилагането и управлението във връзка с настоящата глава и на протокол I;
б) осигуряване на средище за консултации и дискусии по всички въпроси, свързани с митниците, включително
правилата за произход, общите митнически процедури, митническото остойностяване, тарифното класиране, транзита
и административната взаимопомощ по митнически въпроси;
в) засилване на сътрудничеството за разработване, въвеждане и прилагане на правила за произход и свързаните с тях
митнически процедури, на общите митнически процедури и административната взаимопомощ по митнически въпроси;
г) засилване на сътрудничеството за изграждане на капацитет и техническа помощ;
д) наблюдение на прилагането на член 47;
е) установяване на собствен процедурен правилник, както и
ж) разглеждане на всякакви други договорени между страните въпроси, които са свързани с настоящата глава.
3.
Специалният комитет по митниците и улесняването на търговията заседава на дата и при дневен ред, предварително
договорени между страните.
4.
Страните се редуват при председателстването на заседанията на Специалния комитет по митниците и улесняването
на търговията.
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Специалният комитет по митниците и улесняването на търговията докладва на Комитета по търговия и развитие.

ГЛАВА V

Технически пречки пред търговията
Член 51
Многостранни задължения
1.
Страните потвърждават своя ангажимент да спазват правата и задълженията, посочени в Споразумението за
техническите пречки пред търговията (наричано по-долу „Споразумение на СТО за ТПТ“).
2.

Посочените права и задължения са в основата на действията на страните по настоящата глава.

Член 52
Цели
Страните се договарят:
а) да си сътрудничат с оглед улесняване и увеличаване на търговията със стоки помежду им посредством набелязване,
предотвратяване и премахване на ненужните пречки пред търговията при условията, предвидени в Споразумението на
СТО за ТПТ;
б) да си сътрудничат при засилването на регионалната интеграция, и по-специално интеграцията и сътрудничеството
между държавите по СИП ЮАОР по въпроси, свързани с ТПТ; и
в) да създадат и укрепят техническия капацитет на държавите по СИП ЮАОР по въпроси, свързани с ТПТ.

Член 53
Обхват и определения
1.
Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за стандартите, техническите регламенти и процедурите за оценяване
на съответствието, определени в Споразумението на СТО за ТПТ, доколкото същите засягат търговията, попадаща в
обхвата на настоящото споразумение.
2.

За целите на настоящата глава се прилагат определенията, използвани в Споразумението на СТО за ТПТ.

Член 54
Сътрудничество и регионална интеграция
Страните изразяват съгласие, че сътрудничеството между националните и регионалните органи, действащи в областта на
ТПТ, както в публичния, така и в частния сектор, е важно за улесняване на търговията в рамките на региона, както и
между страните, а също така и за цялостния процес на регионална интеграция, и се задължават да си сътрудничат за
целта.

Член 55
Прозрачност
1.
Страните потвърждават отново принципа на прозрачност при прилагането на техническите регламенти и стандарти в
съответствие със Споразумението на СТО за ТПТ.
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2.
Страните признават значението на ефикасните механизми за консултиране, уведомяване и обмен на информация по
отношение на техническите регламенти и стандарти в съответствие със Споразумението на СТО за ТПТ.
3.
Страните се договарят да създадат механизъм за ранно предупреждение, за да гарантират, че държавите по СИП
ЮАОР са предварително информирани за новите мерки на ЕС, които могат да окажат влияние върху износа на държавите
по СИП ЮАОР, предназначен за ЕС. Страните използват по възможно най-добрия начин съществуващите механизми и
избягват ненужното дублиране на многостранни или едностранни механизми.

Член 56
Мерки, свързани с техническите пречки пред търговията
Страните се договарят да набележат и прилагат механизми измежду подкрепяните от Споразумението на СТО за ТПТ,
които са най-подходящи за конкретните въпроси или сектори от приоритетно значение. Тези механизми могат да
включват:
а) засилване на сътрудничеството между страните с оглед улесняване на достъпа им до пазарите на другата страна чрез
повишаване на взаимното познаване и разбиране на съответните за страната системи в областта на техническите
регламенти, стандарти, метрологията, акредитацията и оценяването на съответствието;
б) обмен на информация, определяне и прилагане на подходящи механизми за конкретни въпроси или сектори,
например привеждане в съответствие с международни стандарти, приемане на предоставяната от доставчика
декларация за съответствие, използването на международно призната система за акредитиране на органите за
оценяване на съответствието и използването на международни системи за изпитване на продукти и сертифициране;
в) набелязване и организиране на специфични за дадени сектори дейности по стандартите, техническите регламенти и
процедурите за оценяване на съответствието с оглед улесняване разбирането и достъпа до пазарите на другата страна.
Тези сектори ще се избират, като се вземат предвид основните области на търговия, включително продуктите от
приоритетно значение;
г) разработване на дейности и мерки за сътрудничество с оглед оказване на подкрепа за упражняването на правата и
изпълнението на задълженията, произтичащи от Споразумението на СТО за ТПТ;
д) разработване, когато е целесъобразно, на общи позиции и подходи по практиките в техническото регламентиране,
включващи прозрачност, консултации, необходимост и пропорционалност, използване на международните стандарти,
на изискванията за оценяване на съответствието, използване на оценка на риска и на въздействието, осигуряване на
спазването и надзор на пазара;
е) насърчаване на хармонизацията, когато това е възможно и в области от взаимен интерес, по посока на междуна
родните стандарти, както и на използването на такива стандарти при изготвянето на технически регламенти и на
процедури за оценяване на съответствието;
ж) ангажиране за своевременно разглеждане на възможността за договаряне на споразумения за взаимно признаване в
секторите от взаимен икономически интерес;
з) насърчаване на сътрудничеството между организациите на страните, които отговарят за техническите регламенти,
метрологията, стандартизацията, изпитването, сертифицирането, проверките и акредитирането, както и
и) насърчаване на участието на държавите по СИП ЮАОР в международните организации по стандартизация.

Член 57
Роля на Комитета по търговия и развитие във връзка с въпроси, свързани с ТПТ
Страните се договарят, че Комитетът по търговия и развитие е компетентен за:
а) наблюдение и преглед на прилагането на настоящата глава;
б) осигуряване на координация и предоставяне на консултации по въпроси, свързани с ТПТ;
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в) набелязване и преглед на секторите и продуктите от приоритетно значение и произтичащите от това области на
сътрудничество от приоритетно значение;
г) отправяне на препоръки за изменения на настоящата глава, когато това е необходимо и целесъобразно; както и
д) разглеждане на всякакви други договорени между страните въпроси, които са свързани с настоящата глава.

Член 58
Изграждане на капацитет и техническа помощ
1.
Страните признават значението на сътрудничеството в областта на техническите регламенти, стандартите,
метрологията, акредитацията и оценяването на съответствието с оглед постигане на определените в настоящата глава цели.
2.

Страните постигат съгласие, че следните области на сътрудничество са от приоритетно значение:

а) установяване на подходящи договорености за обмен на експертен опит, включително подходящо обучение, предназ
начено да се гарантира достатъчна и трайна техническа компетентност на съответните органи по стандартизация и
оценяване на съответствието в държавите по СИП ЮАОР, както и взаимно разбиране между тези органи на
територията на страните;
б) развитие на капацитета на държавите по СИП ЮАОР в областта на техническите регламенти, метрологията,
стандартите, акредитацията и оценяването на съответствието посредством модернизиране или създаване на
лаборатории и друго оборудване. Във връзка с това страните признават важността на засилването на регионалното
сътрудничество и необходимостта да бъдат взети предвид продуктите и секторите от приоритетно значение;
в) разработване и приемане, в рамките на държавите по СИП ЮАОР, на хармонизирани технически регламенти,
стандарти, метрология, акредитация и процедури за оценяване на съответствието въз основа на съответните
международни стандарти;
г) подпомагане участието на държавите по СИП ЮАОР в международните дейности по стандартизация, акредитиране и
метрология; както и
д) създаване на бюра за информация и сигнализиране за технически пречки пред търговията в държавите по СИП ЮАОР.
ГЛАВА VI

Санитарни и фитосанитарни мерки
Член 59
Многостранни задължения
1.
Страните потвърждават ангажимента си да спазват правата и задълженията, предвидени в Споразумението за
санитарните и фитосанитарните мерки (наричано по-долу „Споразумение на СТО за СФС“) и Международната конвенция
за растителна защита (МКРЗ), както и тези, предвидени от Комисията по Codex Alimentarius и Световната организация за
здравеопазване на животните (OIE).
2.

Посочените права и задължения са в основата на дейностите на страните по настоящата глава.

Член 60
Цели
Страните се договарят:
а) да улесняват търговията и инвестициите в рамките на държавите по СИП ЮАОР и между страните, като същевременно
гарантират, че приетите мерки се прилагат единствено до степен, необходима за защита на живота и здравето на
хората, животните и растенията, в съответствие с разпоредбите на Споразумението на СТО за СФС;
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б) да си сътрудничат в засилването на регионалната интеграция и по-специално сътрудничеството между държавите по
СИП ЮАОР по въпросите, свързани със санитарните и фитосанитарните мерки (наричани по-долу „мерки СФС“) и да
разглеждат проблемите, произтичащи от мерките СФС по отношение на секторите и продуктите от приоритетно
значение, изброени в приложение VI, като същевременно отдават дължимото внимание на регионалната интеграция;
в) да насърчават сътрудничеството, насочено към признаване на подходящи нива на защита при прилагането на мерките
СФС, както и
г) да изграждат и укрепват техническия капацитет на държавите по СИП ЮАОР за изпълнението и наблюдението на
мерките СФС, включително чрез насърчаване на по-широкото използване на международните стандарти и на други
аспекти, свързани с мерките СФС.

Член 61
Обхват и определения
1.

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за мерките СФС, определени в Споразумението на СТО за СФС.

2.
За целите на настоящата глава се прилагат определенията, използвани в Споразумението на СТО за СФС и от
международните органи по стандартизация, а именно Комисията по Codex Alimentarius, МКРЗ и OIE.

Член 62
Компетентни органи
1.
Компетентните органи по прилагането на посочените в настоящата глава мерки са съответните органи, отговарящи за
изпълнението на мерките СФС в страните.
2.
В съответствие с настоящото споразумение страните се информират взаимно за техните съответни компетентни
органи по мерките СФС и за всякакви промени в тях.

Член 63
Прозрачност
1.
Страните потвърждават отново принципа на прозрачност при прилагането на мерките СФС в съответствие със
Споразумението на СТО за СФС.
2.
Страните признават значението на ефикасните механизми за консултиране, уведомяване и обмен на информация по
отношение на мерките СФС в съответствие със Споразумението на СТО за СФС.
3.
Страната вносител уведомява страната износител за всички промени в своите санитарни и фитосанитарни
изисквания по отношение на вноса, които могат да окажат влияние върху търговията, попадаща в обхвата на настоящата
глава. Страните поемат ангажимент да създадат механизми за обмен на такава информация, когато това е целесъобразно.
4.
При определянето на условията за внос страните ще прилагат принципа на определяне на зони или на
компартменти, като вземат предвид международните стандарти. Също така страните могат съвместно и за всеки отделен
случай, когато това е възможно, да определят и предлагат зони или компартменти с определен санитарен или фитоса
нитарен статут, с цел да се избегне нарушаване на търговията.

Член 64
Обмен на информация
1.
Страните се договарят да създадат система за ранно предупреждение, за да гарантират, че държавите по СИП ЮАОР
са предварително информирани за новите мерки СФС на ЕС, които могат да окажат влияние върху износа на държавите
по СИП ЮАОР, предназначен за ЕС. Тази система се основава, когато е приложимо, на съществуващите механизми.
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2.
Страните се договарят да си сътрудничат за по-нататъшното разработване на мрежата за епидемиологично
наблюдение на болестите по животните и в областта на фитосанитарната защита. Страните ще обменят информация за
появата на вредители и болести, за които е известно, че представляват непосредствена опасност за другата страна.

Член 65
Роля на Комитета по търговия и развитие по въпроси, свързани с мерките СФС
Комитетът по търговия и развитие е компетентен за:
а) наблюдение и преглед на прилагането на настоящата глава;
б) предоставяне на консултации и формулиране на препоръки по отношение на прилагането на настоящата глава с оглед
постигането на нейните цели;
в) осигуряване на средище за дискусии и обмен на информация, както и за разглеждане на свързани със сътрудниче
ството въпроси;
г) отправяне на препоръки за изменения на настоящата глава, когато това е необходимо и целесъобразно;
д) преглед на списъка на продуктите и секторите от приоритетно значение, включени в ПРИЛОЖЕНИЕ VI, и на произти
чащите от тях области на сътрудничество от приоритетно значение;
е) насърчаване на сътрудничеството по разработването, прилагането и правоприлагането на мерките СФС, както и
ж) обсъждане на всички други относими въпроси, свързани с тази област.

Член 66
Консултации
Ако една от страните сметне, че другата страна е предприела мерки, които могат да окажат или са оказали влияние върху
достъпа до нейния пазар, се провеждат подходящи консултации, за да се избегне неоправдано забавяне и да се намери
подходящо решение в съответствие със Споразумението на СТО за СФС. За тази цел страните си предоставят взаимно
наименованията и адресите на звената за контакт с експертен опит по санитарните и фитосанитарните въпроси, за да
улеснят комуникацията и обмена на информация.

Член 67
Сътрудничество, изграждане на капацитета и техническа помощ
Страните се договарят:
а) да насърчават сътрудничеството между съответстващите си институции на страните;
б) да си сътрудничат за улесняване на регионалната хармонизация на мерките и разработването на подходящи
регулаторни рамки и политики в рамките на държавите по СИП ЮАОР и помежду им, като по този начин способстват
за търговията и инвестициите в рамките на региона, както и
в) да си сътрудничат в следните области от приоритетно значение:
i)

изграждане на технически капацитет в публичния и частния сектор на държавите по СИП ЮАОР, за да се направи
възможно осъществяването на санитарен и фитосанитарен контрол, включително обучение и информационни
мероприятия във връзка с инспектиране, сертифициране, надзор и контрол;

ii) изграждане на капацитет в държавите по СИП ЮАОР за запазване и разширяване на техните възможности за
достъп до пазарите;
iii) изграждане на капацитет, за да се гарантира, че предприетите мерки не се превръщат в ненужни пречки пред
търговията, като същевременно се признават правата на страните да определят собствени подходящи нива на
защита;
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iv) укрепване на техническия капацитет за прилагане и надзор на мерките СФС, включително насърчаване на поширока употреба на международните стандарти;
v)

насърчаване на сътрудничеството по прилагането на Споразумението на СТО за СФС, и по-специално укрепване на
бюрата за информация и процедурите за сигнализиране на държавите по СИП ЮАОР, както и по други въпроси,
свързани със съответните международни органи по стандартизация;

vi) развиване на капацитета за анализ на риска, хармонизация, съответствие, изпитване, сертифициране, наблюдение
на остатъчните вещества, проследимост и акредитиране, включително и чрез модернизиране или подготвяне на
лаборатории и друго оборудване, с цел да се помогне на държавите по СИП ЮАОР да отговорят на изискванията
на международните стандарти. Във връзка с това страните признават важността на засилването на регионалното
сътрудничество и необходимостта да бъдат взети предвид продуктите и секторите от приоритетно значение,
определени в съответствие с настоящата глава, както и
vii) оказване на подкрепа за участието на държавите по СИП ЮАОР в съответните международни органи по стандар
тизация.
ГЛАВА VII

Селско стопанство
Член 68
Сътрудничество в областта на селското стопанство
1.
Страните подчертават важността на селскостопанския сектор за държавите по СИП ЮАОР с оглед на хранителната
обезпеченост, създаването на заетост в селските райони, увеличаването на доходите на домакинствата на селскосто
панските производители, създаването на приобщаваща икономика в селските райони, и като основа за по-широката
индустриализация и устойчивото развитие, както и с оглед на приноса му за постигането на целите на настоящото
споразумение.
2.
От датата на влизане в сила на настоящото споразумение в търговията между страните не се допуска използването
на експортни субсидии за селскостопански стоки.
3.
Между ЕС и държавите по СИП ЮАОР се установява партньорство в селскостопанския сектор, за да се улесни
обменът на мнения между страните в областта на селското стопанство, inter alia, хранителната обезпеченост, развитието,
регионалните вериги за създаване на стойност и интеграцията. Обхватът на въпросите и оперативните правила за партньор
ството в селскостопанския сектор се определят с общо съгласие на страните, действащи в рамките на посочения в
член 103 комитет.
ГЛАВА VIII

Текущи плащания и движение на капитали
Член 69
Текущи плащания
1.
При спазване на разпоредбите на членове 70 и 71, страните се ангажират да не налагат ограничения и да допускат
извършването на всички плащания по текущи сделки между пребиваващи на тяхна територия лица в свободно конвер
тируема валута.
2.
Страните могат да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че разпоредбите на параграф 1 не се
използват за преводи, които не са в съответствие със законовите и подзаконовите им нормативни разпоредби.

Член 70
Защитни мерки
1.
Когато, при изключителни обстоятелства, плащанията и движението на капитали между страните причиняват или
застрашават да причинят сериозни затруднения в изпълнението на паричната политика или политиката на обменни
курсове в една или повече държави по СИП ЮАОР или в една или повече държави — членки на Европейския съюз, ЕС
или съответната държава по СИП ЮАОР може да предприеме строго необходими защитни мерки по отношение на
плащанията и движението на капитали за срок от не повече от шест (6) месеца.
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2.
Съвместният съвет се информира незабавно за приемането на всяка защитна мярка и при първа възможност — за
графика за нейното премахване.

Член 71
Затруднения по платежния баланс
Когато една или повече държави — членки на Европейския съюз, или държава по СИП ЮАОР е изправена пред сериозни
затруднения, свързани с платежния баланс или с външната финансова позиция, или е застрашена от настъпването на
такива, тя може в съответствие с условията, установени в Споразумението за СТО и Устава на Международния валутен
фонд, да приеме ограничителни мерки, които са с ограничена продължителност и не могат да надхвърлят необходимото
за справяне със ситуацията, свързана с платежния баланс. Страната, която е предприела или запазила такива мерки,
своевременно уведомява за това другата страна и представя във възможно най-кратък срок график относно премахването
на въпросните мерки.

ГЛАВА IX

Търговия с услуги и инвестиции
Член 72
Цели
Страните признават нарастващото значение на търговията с услуги и инвестициите за развитието на техните икономики и
потвърждават отново своите ангажименти във връзка с услугите, поети съгласно членове 41— 43 от Споразумението от
Котону, както и своите съответни права и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС).

Член 73
Търговия с услуги
1.
Страните могат да проведат преговори относно търговията с услуги с цел разширяване на приложното поле на
настоящото споразумение. В тази връзка Ботсуана, Лесото, Мозамбик и Свазиленд (наричани по-долу „участващите
държави по СИП ЮАОР“), от една страна, и ЕС, от друга страна, вече започнаха и ще продължат да водят преговори във
връзка с търговията с услуги.
2.

Преговорите между ЕС и участващите държави по СИП ЮАОР се ръководят от следните принципи:

а) преговорите обхващат определенията и принципите за либерализиране на търговията с услуги;
б) преговорите обхващат списъците на задълженията, с които се определят условията, приложими за либерализирането
на търговията с услуги. Тези условия се посочват за всеки либерализиран сектор и включват, когато това е необходимо,
ограничения по отношение на достъпа до пазара и националното третиране, както и преходни периоди за либерали
зацията;
в) преговорите също така обхващат нормативните разпоредби в подкрепа на либерализирането на търговията с услуги;
г) либерализирането на търговията с услуги трябва да отговаря на изискванията на член V ГАТС;
д) либерализирането на търговията с услуги трябва да бъде реципрочно и асиметрично, като се отчитат нуждите за
развитие на участващите държави по СИП ЮАОР. Това може също така да доведе до включването на разпоредби
относно сътрудничеството и специалното и диференцираното третиране;
е) преговорите се основават на съответните разпоредби от съществуващите приложими правни рамки.
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3.
ЕС и участващите държави по СИП ЮАОР се договарят да си сътрудничат за укрепване на регулаторните рамки на
участващите държави по СИП ЮАОР, както и да си оказват подкрепа за изпълнението на задълженията, произтичащи от
преговорите в съответствие с член 13, параграф 5. Страните признават, че в съответствие с член 13, параграф 8
изграждането на търговски капацитет може да окаже подкрепа за развитието на стопанската дейност.
4.
Ако дадена страна, която не е страна по споразумение относно търговията с услуги, договорено в съответствие с
параграфи 1 и 2, желае да се присъедини, тя може да договори условията за присъединяването си към това споразумение.
5.
Ако споразумение, произтичащо от преговорите, предвидени в параграфи 1 и 4, би довело до последици,
несъвместими с бъдещото развитие на рамката за услуги за региона на ЮАОР, страните ще проведат преговори, за да
приведат настоящото споразумение в съответствие с тази регионална рамка, като същевременно осигурят баланс на
ползите.

Член 74
Търговия и инвестиции
1.
ЕС и участващите държави по СИП ЮАОР се договарят да си сътрудничат по отношение на инвестициите в
съответствие с член 13, параграф 6 и в бъдеще могат да разгледат възможността за договаряне на споразумение относно
инвестициите в икономически сектори, различни от услугите.
2.
Ако дадена страна, която не е страна по споразумение относно инвестициите, договорено в съответствие с
параграф 1, желае да се присъедини, тя може да договори условията за присъединяването си към това споразумение.
3.
Ако споразумение, произтичащо от преговорите, предвидени в параграфи 1 и 2, би довело до последици,
несъвместими с бъдещото развитие на рамката за инвестиции за региона на ЮАОР, страните ще положат съвместни
усилия, за да приведат настоящото споразумение в съответствие с тази регионална рамка, като същевременно осигурят
баланс на ползите.

ЧАСТ III
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
ГЛАВА I

Цел и приложно поле
Член 75
Цел
1.
Целта на част III е предотвратяване или уреждане на спорове между страните, свързани с тълкуването и прилагането
на настоящото споразумение, с оглед постигане на взаимно приемливо решение, когато това е възможно.
2.
По спорове, свързани със съвместни действия на държавите — членки на Южноафриканския митнически съюз, те
действат съвместно за целите на настоящата част, а ЕС предприема действия по отношение на целия Южноафрикански
митнически съюз.
3.
По спорове, свързани със самостоятелно действие на държава по СИП ЮАОР, съответната държава по СИП ЮАОР
действа самостоятелно за целите на настоящата част, а ЕС предприема действия само по отношение на конкретната
държава, за която той счита, че е нарушила разпоредба на настоящото споразумение.

Член 76
Приложно поле
1.
Част III се прилага за всеки спор, свързан с тълкуването и прилагането на настоящото споразумение, освен ако
изрично не е предвидено друго.
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2.
Независимо от параграф 1, процедурата, установена в член 98 от Споразумението от Котону, се прилага в случай на
спор във връзка с финансиране, свързано със сътрудничеството за развитие между страните.

ГЛАВА II

Консултации и медиация
Член 77
Консултации
1.
Страните полагат усилия за разрешаване на всеки един спор, посочен в член 76, като започват добросъвестни
консултации с цел постигане на решение по взаимно съгласие.
2.
Страна, която иска да започне консултации, изпраща на другата страна писмено искане, с копие до Комитета по
търговия и развитие, в което се посочват спорната мярка и разпоредбите от настоящото споразумение, с които смята, че
мярката не е съобразена.
3.
Консултациите се провеждат в рамките на четиридесет (40) дни от датата на получаване на искането. Консултациите
се считат за приключени след изтичане на шестдесет (60) дни от датата на получаване на искането, освен ако двете
страни не се договорят да ги продължат. Цялата информация, разкрита по време на консултациите, остава поверителна.
4.
Консултациите по неотложни въпроси, включително тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, се
провеждат в рамките на петнадесет (15) дни от датата на получаване на искането, и се считат за приключени след
изтичане на тридесет (30) дни от датата на получаване на искането.
5.
Ако консултациите не са проведени в срока, установен съответно в параграф 3 или 4, или ако консултациите са
приключили, без да се стигне до взаимно приемливо решение, страната, подала искането за започване на процедурата,
може да поиска съставянето на арбитражен комитет в съответствие с член 79.

Член 78
Медиация
1.
Ако след консултациите не се стигне до взаимно приемливо решение, страните могат, по взаимно съгласие, да
използват услугите на медиатор. Медиацията има за предмет въпроса, посочен в искането за провеждане на консултации,
освен ако страните не решат друго.
2.
Председателят на Комитета по търговия и развитие или негов представител избира чрез жребий измежду посочените
в списъка в член 94 лица медиатор, който не е гражданин на никоя от страните, освен ако страните не се споразумеят за
конкретен медиатор в срок от петнадесет (15) дни от датата на постигане на съгласие за отправяне на искане за медиация.
Изборът се прави в срок от двадесет и пет (25) дни от датата на предаване на документа с постигнатото съгласие за
отправяне на искане за медиация и в присъствието на представител на всяка от страните. Медиаторът свиква среща със
страните не по-късно от тридесет (30) дни след избирането си. Медиаторът получава представените от всяка страна
изложения не по-късно от петнадесет (15) дни преди заседанието и съобщава становището си не по-късно от четиридесет
и пет (45) дни след избирането си.
3.
В своето становище медиаторът може да включи препоръка за начин на разрешаване на спора, който е в
съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение Неговото становище не е обвързващо.
4.
Страните могат да се споразумеят за промяна на сроковете, посочени в параграф 2. Медиаторът също може да реши
да промени тези срокове, по искане на някоя от страните или по своя собствена инициатива, в зависимост от конкретните
трудности, с които се е сблъскала засегнатата страна, или от сложността на случая.
5.
Процедурата по медиация, и по-специално цялата разкрита информация и позициите, заети от страните по време на
тази процедура, остават поверителни.
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ГЛАВА III

Процедури по уреждане на спорове
Член 79
Започване на арбитражната процедура
1.
Ако страните не успеят да решат спора чрез консултации, както е предвидено в член 77, или чрез медиация, както е
предвидено в член 78, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска съставянето на арбитражен
комитет.
2.
Искането за съставяне на арбитражен комитет се отправя в писмен вид до страната, срещу която е подадено
искането за започване на процедурата, и до Комитета по търговия и развитие. Страната, подала искането за започване на
процедурата, посочва в искането си за съставяне на арбитражен комитет конкретните мерки, които са предмет на спора, и
обяснява как тези мерки нарушават разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 80
Съставяне на арбитражния комитет
1.

Арбитражният комитет се състои от трима (3) арбитри.

2.
Всяка страна определя един арбитър в рамките на десет (10) дни от датата на получаване на искането за съставяне
на арбитражен комитет. Двамата (2) арбитри определят трети арбитър, който да председателства арбитражния комитет, в
рамките на двадесет (20) дни от датата на получаване на искането за съставяне на комитет. Председателят на
арбитражния комитет не трябва да бъде гражданин на нито една от страните, нито да пребивава постоянно на тяхна
територия.
3.
Ако всичките трима (3) арбитри не са определени в рамките на двадесет (20) дни, или ако в рамките на
десет (10) дни от определянето на третия арбитър една от страните представи пред Комитета по търговия и развитие
писмено мотивирано възражение срещу определените арбитри, всяка една от страните може да поиска от председателя на
Комитета по търговия и развитие или от негов представител да избере всичките трима (3) арбитри чрез жребий от
списъка, изготвен съгласно член 94, като един е измежду лицата, предложени от страната, подала искането за започване
на процедурата, втори — измежду лицата, предложени от страната, срещу която е подадено искането за започване на
процедурата, а третият — измежду лицата, избрани от страните да председателстват комитета. Ако страните се
споразумеят за един или повече от членовете на арбитражния комитет, останалите членове се избират по процедурата,
определена в настоящия параграф.
4.
Председателят на Комитета по търговия и развитие или негов представител избира арбитрите в рамките на
пет (5) дни от датата на получаване на искането, подадено от някоя от страните и посочено в параграф 3, и в
присъствието на представител на всяка от страните.
5.

Датата на съставяне на арбитражния комитет е датата, на която тримата (3) арбитри са окончателно избрани.

Член 81
Междинен доклад на комитета
Арбитражният комитет представя на страните междинен доклад, съдържащ както описателна част, така и неговите
констатации и заключения, като правило не по-късно от сто и двадесет (120) дни след датата на съставяне на
арбитражния комитет. При неотложни случаи срокът се намалява на шестдесет (60) дни. Всяка страна може, в рамките на
петнадесет (15) дни от предаването на доклада, да предостави на арбитражния комитет в писмен вид бележките си по
конкретни аспекти от междинния доклад.
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Член 82
Арбитражно решение
1.
Арбитражният комитет съобщава решението си на страните и Комитета по търговия и развитие в рамките на сто и
петдесет (150) дни от датата на съставяне на арбитражния комитет. Когато той счете, че този срок не може да бъде
спазен, председателят на арбитражния комитет е длъжен да уведоми писмено страните и Комитета по търговия и
развитие, като посочи причините за забавата и датата, на която комитетът предвижда да приключи своята работа. При
никакви обстоятелства решението не трябва да бъде постановено след изтичане на сто и осемдесет (180) дни от датата на
съставяне на арбитражния комитет.
2.
При неотложни случаи, включително тези, които са свързани с малотрайни или сезонни стоки, арбитражният
комитет прави всичко необходимо да се произнесе в рамките на деветдесет (90) дни от датата на своето съставяне. В
рамките на десет (10) дни от своето съставяне арбитражният комитет може да се произнесе с предварително решение за
това дали смята случая за неотложен.
3.
Всяка страна може да поиска от арбитражния комитет да изготви препоръка за начина, по който страната, срещу
която е подадено искането за започване на процедурата, би могла да изпълни решението.

Член 83
Изпълнение на арбитражното решение
Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, предприема всички необходими мерки, за да
изпълни арбитражното решение, а страните полагат усилия, за да се договорят за срока, в който да се изпълни решението.

Член 84
Разумен срок за изпълнение
1.
Не по-късно от тридесет (30) дни след като страните получат съобщение за арбитражното решение, страната, срещу
която е подадено искането за започване на процедурата, уведомява страната, подала искането за започване на
процедурата, както и Комитета по търговия и развитие, за разумния срок, който ще ѝ бъде необходим за изпълнение на
арбитражното решение.
2.
След съобщение от страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, страните полагат
усилия да се договорят за такъв разумен срок. В случай на несъгласие между страните по отношение на разумния срок за
изпълнение на арбитражното решение, страната, подала искането за започване на процедурата, подава, в рамките на
тридесет (30) дни от съобщението съгласно параграф 1, писмено искане до първоначално съставения арбитражен комитет
да определи продължителността на разумния срок. Това искане едновременно се съобщава на страната, срещу която е
подадено искането за започване на процедурата, и на Комитета по търговия и развитие. Арбитражният комитет съобщава
решението си на страните и Комитета по търговия и развитие в рамките на тридесет (30) дни от датата на получаване на
искането.
3.
При определяне на продължителността на разумния срок арбитражният комитет взема предвид времето, от което
страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, като правило би имала нужда за приемане на
законодателни или административни мерки, съпоставими с тези, които тя смята за необходими, за да се осигури
изпълнение. Арбитражният комитет взема предвид също така ограниченията в капацитета и различните нива на развитие,
които могат да се отразят неблагоприятно на предприемането на необходимите мерки от страната, срещу която е
подадено искането за започване на процедурата.
4.
В случай на невъзможност първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове да
заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 80. Срокът за съобщаване на решението е четиридесет и пет
(45) дни от датата на получаване на искането, посочено в параграф 2.
5.

Разумният срок може да бъде удължен със съгласието на страните.
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Член 85
Преглед на мерките, предприети за изпълнение на арбитражното решение
1.
Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, съобщава на страната, подала искането за
започване на процедурата, и Комитета по търговия и развитие преди изтичане на разумния срок всяка мярка, която тя е
предприела, за да изпълни арбитражното решение.
2.
При несъгласие между страните относно съвместимостта на дадена мярка, съобщена съгласно параграф 1, с
разпоредбите на настоящото споразумение, страната, подала искането за започване на процедурата, може да поиска в
писмен вид от първоначално съставения арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. В такова искане се посочва
конкретната спорна мярка и се обяснява причината, поради която тази мярка е несъвместима с разпоредбите на
настоящото споразумение. Арбитражният комитет постановява своето решение в рамките на деветдесет (90) дни от датата
на получаване на искането. При неотложни случаи, включително тези, които са свързани с малотрайни или сезонни
стоки, арбитражният комитет постановява решението си в рамките на четиридесет и пет (45) дни от датата на получаване
на искането.
3.
В случай на невъзможност първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове да
заседават отново, се прилагат процедурите, посочени в член 80. Срокът за съобщаване на решението е сто и пет (105) дни
от датата на получаване на искането, посочено в параграф 2.

Член 86
Временни мерки в случай на неизпълнение
1.
Ако страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, не уведоми за мярка, която е
предприела в изпълнение на арбитражното решение, преди изтичането на разумния срок или ако арбитражният комитет
постанови, че мярката, за която е направено уведомлението по член 85, параграф 1, е несъвместима с разпоредбите на
настоящото споразумение, страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, представя
предложение за обезщетение, ако страната, подала искането за започване на процедурата, поиска това. Такова обезщетение
може да включва или да представлява имуществено обезщетение, въпреки че настоящото споразумение по никакъв начин
не задължава страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, да предложи такова имуществено
обезщетение.
2.
Ако в рамките на тридесет (30) дни от края на разумния срок или от арбитражното решение по член 85, което
гласи, че взетата мярка за изпълнение е несъвместима с настоящото споразумение, не бъде постигнато съгласие за
обезщетение, страната, подала искането за започване на процедурата, има право, след като уведоми страната, срещу която
е подадено искането за започване на процедурата, да предприеме подходящи мерки.
3.
При приемането на подобни мерки, страната, подала искането за започване на процедурата, се стреми да избере
пропорционални на нарушението мерки, които засягат във възможно най-малка степен постигането на целите на
настоящото споразумение, и взема предвид въздействието им върху икономиката на страната, срещу която е подадено
искането за започване на процедурата, и върху отделните държави по СИП ЮАОР.
4.
Ако ЕС не съобщи мярка, която е предприел в изпълнение на арбитражното решение, преди изтичането на
разумния срок или ако арбитражният комитет постанови, че мярката, съобщена съгласно член 85, параграф 1, е
несъвместима със задълженията на тази страна по настоящото споразумение, и страната, подала искането за започване на
процедурата, заяви, че предприемането на подходящите мерки би довело до съществена вреда за нейната икономика, ЕС
разглежда възможността за предоставяне на имуществено обезщетение.
5.
ЕС проявява необходимата умереност, когато отправя искане за обезщетение или предприема подходящи мерки в
съответствие с параграфи 1 или 2.
6.
Обезщетението или подходящите мерки имат временен характер и се прилагат само докато мярката, за която е
установено, че нарушава разпоредбите на настоящото споразумение, не бъде отменена или изменена, така че да бъде в
съответствие с тези разпоредби, или докато страните постигнат съгласие за уреждане на спора.
7.
За целите на членове 86 и 87 подходящи мерки са мерките, подобни на тези, които са на разположение съгласно
Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, съдържаща се в приложение 2 към Споразу
мението за СТО (ДППУС).
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Член 87
Преглед на мерки, предприети за изпълнение след приемане на подходящи мерки
1.
Страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, съобщава на страната, подала искането за
започване на процедурата, и Комитета по търговия и развитие всякакви мерки, които е предприела, за да изпълни
арбитражното решение, и своето искане за прекратяване на прилагането на подходящите мерки от страната, подала
искането за започване на процедурата.
2.
Ако страните не постигнат съгласие относно съвместимостта на мярката, която е съобщена, с разпоредбите на
настоящото споразумение в рамките на тридесет (30) дни от датата на уведомяването, страната, подала искането за
започване на процедурата, отправя писмено искане до първоначално съставения арбитражен комитет да се произнесе по
въпроса. Това искане се съобщава на страната, срещу която е подадено искането за започване на процедурата, и на
Комитета по търговия и развитие. Арбитражното решение се съобщава на страните и комитета по търговия и развитие в
рамките на четиридесет и пет (45) дни от датата на получаване на искането. Ако арбитражният комитет постанови, че
дадена мярка, предприета за изпълнение, не е съобразена с разпоредбите на настоящото споразумение, арбитражният
комитет решава дали страната, подала искането за започване на процедурата, може да продължи да прилага подходящите
мерки. Ако арбитражният комитет постанови, че дадена мярка, предприета за изпълнение, е съобразена с разпоредбите на
настоящото споразумение, подходящите мерки се прекратяват.
3.
В случай на невъзможност първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове да
заседават отново, се прилагат процедурите, определени в член 80. Срокът за съобщаване на решението е шестдесет (60)
дни от датата на получаване на искането, посочено в параграф 2.

ГЛАВА IV

Общи разпоредби
Член 88
Взаимно приемливо решение
Страните могат по всяко време да стигнат до взаимно приемливо решение по спор по настоящата глава. Те съобщават това
решение на Комитета по търговия и развитие и арбитражния комитет, ако е съставен такъв. С приемането на взаимно
приемливо решение процедурата по уреждане на спорове се прекратява.

Член 89
Процедурен правилник и етичен кодекс
1.
В рамките на дванадесет (12) месеца от влизането в сила на настоящото споразумение страните постигат съгласие по
процедурен правилник и етичен кодекс, които се приемат от Съвместния съвет.
2.
Всяко заседание на арбитражния комитет е публично в съответствие с процедурния правилник, освен ако
арбитражният комитет не реши друго по собствена преценка или по искане на страните. Арбитражният комитет заседава
при закрити врата, когато в изявленията или аргументите на страна се съдържа поверителна информация.

Член 90
Информация и технически насоки
По искане на някоя от страните или по собствена инициатива арбитражният комитет може да получи информация от
всеки един източник, включително и от страните по спора, ако сметне това за необходимо за арбитражното производство.
Арбитражният комитет има също така правото да потърси становище на подходящи експерти, ако сметне това за целесъ
образно. Заинтересованите лица имат право да представят становища в качеството си на amicus curiae (приятели на съда)
на арбитражния комитет, в съответствие с процедурния правилник. Всяка информация, получена по този начин, трябва да
бъде предоставена на страните и те могат да представят своите становища по нея.
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Член 91
Език на производството
1.

Устните и писмените изявления на страните се правят на някой от официалните езици на страните.

2.
Страните полагат усилие да се договорят за общ работен език за всяко едно конкретно производство по настоящата
част. При невъзможност страните да се договорят за общ работен език, всяка страна прави необходимите постъпки и
поема разходите по превода на писмените си изявления и по устния превод на заседанията на езика, избран от страната,
срещу която е подадено искането за започване на процедурата, освен ако този език е официален език на посочената
страна. При договарянето на общ работен език ЕС взема предвид евентуалното въздействие на тези разходи върху
държавите по СИП ЮАОР.

Член 92
Правила на тълкуване
Арбитражният комитет тълкува разпоредбите на настоящото споразумение в съответствие с обичайните правила за
тълкуване на международното публично право, включително правилата, установени във Виенската конвенция за правото
на договорите. Решенията на арбитражния комитет не могат да увеличават или намаляват правата и задълженията,
предвидени в настоящото споразумение.

Член 93
Арбитражни решения
1.
Арбитражният комитет полага всички усилия да взема решенията си с консенсус. Ако въпреки това не може да се
стигне до вземане на решение с консенсус, спорният въпрос се решава с мнозинство на гласовете.
2.
В решението се излагат констатациите по съществото на спора, приложимостта на съответните разпоредби от
настоящото споразумение и мотивите, на които се основават направените констатации и заключения. Комитетът по
търговия и развитие осигурява публичност на арбитражното решение, освен ако не реши друго.

Член 94
Списък с арбитри
1.
Най-късно три (3) месеца след влизането в сила на настоящото споразумение Комитетът по търговия и развитие
съставя списък от двадесет и едно (21) лица, които желаят и са способни да изпълняват функциите на арбитри. Всяка
страна избира осем (8) лица, които да изпълняват функциите на арбитри. Страните постигат съгласие и за пет (5) лица,
които не са граждани на нито една от страните и които да изпълняват функциите на председатели на арбитражния
комитет. Комитетът по търговия и развитие следи за това списъкът винаги да бъде поддържан в съответствие с
разпоредбите на настоящия член.
2.
Арбитрите следва да имат специализирани познания по въпросите, попадащи в обхвата на настоящото
споразумение, или професионален опит в областта на правото и международната търговия. Те са независими, изпълняват
функциите си в качеството си на частни лица и не приемат указания от организация или правителство, нито пък са
свързани с правителството на някоя от страните, и спазват етичния кодекс, приложен към процедурния правилник.
3.
Комитетът по търговия и развитие може да изготви допълнителен списък от петнадесет (15) лица, притежаващи
експертен опит в отделни сектори, свързани с конкретни въпроси, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.
Когато се използва процедурата за избор по член 80, председателят на Комитета по търговия и развитие може да използва
подобен секторен списък със съгласието на двете страни.
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Член 95
Връзка със задълженията в рамките на СТО
1.
Арбитражните органи, създадени съгласно настоящото споразумение, не разглеждат спорове относно правата и
задълженията на страна, произтичащи от Споразумението за създаване на СТО.
2.
Прилагането на разпоредбите за уреждане на спорове на настоящото споразумение не засяга действия, предприети в
рамките на СТО, включително действия по уреждане на спорове. Въпреки това, когато една от страните е предприела
действия по уреждане на спор във връзка с конкретна мярка в съответствие с настоящото споразумение или със Споразу
мението за СТО, тя не може да предприема действия по уреждане на спор относно същата мярка пред другия орган за
решаване на спорове, докато не приключи първата процедура. За целите на настоящия параграф се приема, че са
предприети действия по уреждане на спор в съответствие със Споразумението за СТО, когато някоя от страните е
представила искане за съставяне на комитет на основание член 6 от ДППУС.
3.
Настоящото споразумение не е пречка за страните да въведат спиране на изпълнението на задълженията, разрешено
от Органа за уреждане на спорове на СТО.

Член 96
Срокове
1.
Всички срокове, посочени в настоящата част, включително сроковете, в които арбитражните комитети трябва да
оповестят решенията си, се изчисляват в календарни дни от деня, който следва акта или факта, за който се отнасят.
2.

Всеки срок, посочен в настоящата част, може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.

ЧАСТ IV
ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Член 97
Обща клауза за изключения
При условие че се спазва изискването подобни мерки да не се прилагат по начин, който би представлявал средство за
произволна или неоправдана дискриминация между страните, в които съществуват сходни условия, или средство за
прикрито ограничаване на международната търговия, никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не се тълкува
по начин, който възпрепятства приемането или прилагането от която и да било от страните на мерки, които:
а) са необходими за защитата на обществения морал;
б) са необходими за опазване живота или здравето на хората, животните или растенията;
в) се отнасят до вноса или износа на злато или сребро;
г) са необходими за осигуряване на съответствието със законови или подзаконови нормативни актове и които не са
несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, включително и такива, които се отнасят до прилагането на
митническите правила, упражняването на монопол по член II, параграф 4 и член XVII от ГАТТ, закрилата на
патентите, марките и авторските права, както и предотвратяването на заблуждаващи практики;
д) се отнасят до продукти от труд, полаган в места за лишаване от свобода;
е) са наложени за опазване на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност;
ж) се отнасят до опазването на невъзобновяемите природни ресурси, ако подобни мерки се прилагат ефективно заедно с
ограничения по отношение на местното производство или потребление;
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з) са предприети в изпълнение на задължения по междуправителствено споразумение относно стоки, отговарящо на
критериите, които са били представени на договарящите страни по ГАТТ и по които те не са изразили неодобрение,
или когато самото споразумение е представено и по него не е изразено неодобрение по този начин (1);
и) включват ограничения на износа на местни материали, необходими за гарантиране на съществени количества такива
материали за местната преработвателна промишленост през периоди, когато местната цена на тези материали се
задържа на по-ниски нива от световната цена като част от правителствен план за стабилизация. Тези ограничения
обаче не трябва да водят до увеличаване на износа или на защитата, предоставена на съответната местна
промишленост, нито да се отклоняват от разпоредбите на настоящото споразумение относно недискриминацията; или
й) са от съществено значение за придобиването или разпространението на продукти, по отношение на които е налице
недостиг от общ или местен характер. Всички тези мерки обаче трябва да са в съответствие с принципа, че страните и
държавите по СИП ЮАОР имат право на справедлив дял от международното предлагане на такива продукти и че
всички такива мерки, които не съответстват на останалите разпоредби на настоящото споразумение, се прекратяват
веднага след като отпаднат условията, довели до тяхното въвеждане.

Член 98
Изключения в интерес на сигурността
1.

Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не се тълкува:

а) като изискваща от която и да било от страните да предоставя информация, разкриването на която тя смята за противо
речащо на нейни основни интереси в областта на сигурността;
б) като възпрепятстваща някоя от страните да предприеме действие, което смята за необходимо за защитата на нейните
основни интереси в областта на сигурността:
i)

свързано с материали за ядрен разпад или с материали, от които те се извличат; или

ii) свързано с трафика на оръжие, боеприпаси и военна техника и с подобен трафик на други стоки и материали,
когато се провежда пряко или косвено за целите на снабдяване на военен обект; или
iii) предприето във военно време или при други извънредни ситуации в международните отношения; или
в) като възпрепятстваща някоя от страните да предприеме действия в изпълнение на своите задължения по Устава на
ООН във връзка с поддържането на международния мир и сигурност.
2.
Комитетът по търговия и развитие се информира за мерките, предприети съгласно параграф 1, букви б) и в), както и
за тяхното прекратяване.

Член 99
Данъчна политика
1.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието съгласно
настоящото, не се тълкува като възпрепятстваща страните при прилагането на съответните разпоредби на данъчното им
законодателство да правят разграничение между данъкоплатците, които не се намират в еднаква ситуация, и по-специално
с оглед на мястото им на пребиваване или с оглед на мястото, където е инвестиран капиталът им.
2.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на което и да било споразумение, прието съгласно
настоящото, не се тълкува като възпрепятстваща приемането или прилагането на каквато и да било мярка, целяща да
предотврати избягването или отклонението на данъчно облагане, в съответствие с данъчните разпоредби на спогодбите за
избягване на двойното данъчно облагане или с други данъчни споразумения или с местното данъчно законодателство.
(1) Изключението, предвидено в настоящата буква, обхваща всяко споразумение относно стоки, което отговаря на принципите, одобрени от
Икономическия и социален съвет в неговата резолюция 30 (IV) от 28 март 1947 г.
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3.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните, предвидени в
която и да било данъчна спогодба. В случай на несъответствие между настоящото споразумение и такава спогодба,
последната ще има приоритет по отношение на несъответствието.

ЧАСТ V
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 100
Съвместен съвет
Създава се Съвместен съвет на държавите по СИП ЮАОР и EС (наричан по-долу „Съвместният съвет“), натоварен с надзора
и управлението във връзка с прилагането на настоящото споразумение.

Член 101
Състав и функции
1.
Съвместният съвет се състои, от една страна, от съответните членове на Съвета на ЕС и съответните членове на
Европейската комисия или техни представители и, от друга страна, от съответните министри на държавите по СИП ЮАОР
или техни представители. Първото заседание на Съвместния съвет се председателства съвместно от страните.
2.
По отношение на въпросите, по които държавите — членки на Южноафриканския митнически съюз, предприемат
съвместни действия за целите на настоящото споразумение, те действат съвместно по настоящата разпоредба, а ЕС третира
тези държави като действащи съвместно. По отношение на въпросите, по които държавите — членки на Южноафри
канския митнически съюз, предприемат самостоятелни действия по настоящата разпоредба, съответната държава —
членка на Южноафриканския митнически съюз, действа самостоятелно по настоящата разпоредба, а ЕС третира тази
държава като действаща самостоятелно.
3.
Без да се засягат функциите на Съвета на министрите, определени в член 15 от Споразумението от Котону,
функциите на Съвместния съвет са:
а) да отговаря за действието и прилагането на настоящото споразумение и наблюдава постигането на неговите цели;
б) да разглежда всякакви основни въпроси, възникващи в рамките на настоящото споразумение, които представляват общ
интерес и засягат търговията между страните;
в) да разглежда предложения и препоръки от страните за преглед на настоящото споразумение;
г) да отправя подходящи препоръки;
д) да наблюдава развитието на икономическите и търговските отношения между страните;
е) да наблюдава и оценява въздействието на разпоредбите за сътрудничество на настоящото споразумение върху
устойчивото развитие;
ж) да наблюдава и прави преглед на напредъка по всички въпроси, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;
з) да утвърди собствения си процедурен правилник;
и) да утвърди процедурния правилник на Комитета по търговия и развитие;
й) да наблюдава работата на Комитета по търговия и развитие, както и
к) да изпълнява всякакви други задължения, произтичащи от настоящото споразумение.
4.
Съвместният съвет може да предоставя периодични доклади относно действието на настоящото споразумение на
Съвета на министрите, създаден в съответствие с член 15 от Споразумението от Котону.
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Член 102
Правомощия и процедури за вземане на решения
1.
С оглед постигане на целите на настоящото споразумение Съвместният съвет разполага с правомощието да взема
решения по всички въпроси, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.
2.
Решенията на Съвместния съвет се вземат с консенсус и са задължителни за страните. Страните предприемат всички
необходими мерки за изпълнение на такива решения в съответствие със съответните си вътрешни разпоредби.
3.
По процедурните въпроси и процедурите за уреждане на споровете Съвместният съвет приема решения и препоръки
по взаимно съгласие между страните.
4.
Съвместният съвет провежда заседания редовно, най-малко веднъж на две (2) години, и извънредно, когато обстоя
телствата го налагат и при съгласие на страните.

Член 103
Комитет по търговия и развитие
1.
При изпълнение на своите задължения Съвместният съвет се подпомага от Комитет по търговия и развитие, който се
състои от представители на страните, обикновено на равнище висши служители.
2.
Комитетът по търговия и развитие се председателства на ротационен принцип за срок от една година от
представител на всяка от страните. Първото заседание на Комитета по търговия и развитие се председателства съвместно от
страните.
3.
Комитетът може да създава всякакви специални технически групи за разглеждане на конкретни въпроси, попадащи в
тяхната област на компетентност.
4.

Комитетът приема процедурния правилник на специалните технически групи, създадени съгласно параграф 3.

5.

Комитетът докладва на Съвместния съвет и е отговорен пред него.

6.
Комитетът взема решения или отправя препоръки в случаите, когато това е предвидено в настоящото споразумение
или когато такива правомощия са му били делегирани от Съвместния съвет. В такива случаи Комитетът взема своите
решения с консенсус.
7.

Комитетът има, по-специално, следните функции:

а) в областта на търговията:
i)

да наблюдава и оценява прилагането на решенията на Съвместния съвет;

ii)

да улеснява и упражнява надзор върху прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение;

iii) да обмисля и препоръчва на Съвместния съвет приоритети за сътрудничество;
iv)

да отправя препоръки до Съвместния съвет с цел предотвратяване на възможните конфликти в областите,
попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

v)

да изпълнява всякакви други функции, възложени му от Съвместния съвет;

vi)

да упражнява надзор върху работата на специалните технически групи, посочени в параграф 3;
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vii) да наблюдава развитието на регионалната интеграция и на икономическите и търговските отношения между
страните;
viii) да обсъжда и предприема действия, които могат да улеснят търговията, инвестициите и възможностите за бизнес
между страните, както и
ix) да обсъжда всякакви въпроси по настоящото споразумение, както и всеки въпрос, който би могъл да повлияе на
постигането на неговите цели;
б) в областта на сътрудничеството за развитие:
i)

да наблюдава прилагането на предвидените в настоящото споразумение разпоредби за сътрудничество и да
координира такова действие с трети страни, предоставящи финансови средства;

ii) да прави препоръки относно сътрудничеството между страните в областта на търговията;
iii) да преразглежда периодично определените в настоящото споразумение приоритети за сътрудничество, както и да
отправя съответно препоръки за включването на нови приоритети;
iv) да разглежда и обсъжда въпроси относно сътрудничеството в областта на регионалната интеграция и прилагането
на настоящото споразумение, както и
v) да наблюдава и оценява въздействието на прилагането на настоящото споразумение върху устойчивото развитие на
страните.

ЧАСТ VI
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 104
Определяне на страните и изпълнение на задълженията
1.
Страни по настоящото споразумение са Ботсуана, Лесото, Намибия, Свазиленд, Южна Африка и Мозамбик, от една
страна („държавите по СИП ЮАОР“), и Европейският съюз или неговите държави членки, или Европейският съюз и
неговите държави членки, в съответните им области на компетентност, които произтичат от Договора за Европейския
съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), от друга страна („ЕС“).
2.
Понятието „страна“ се отнася в зависимост от случая до държавите по СИП ЮАОР, действащи поотделно, от една
страна, или до ЕС, от друга страна.
3.
При позоваването на Южноафриканския митнически съюз в настоящото споразумение, като например в член 25,
параграф 1, членове 34, 35 и 101 и в ЧАСТ III, Ботсуана, Лесото, Намибия, Свазиленд и Южна Африка действат
съвместно, както е предвидено в Споразумението за Южноафриканския митнически съюз.
4.

Съвместният съвет може да реши да измени прилагането на параграф 3.

5.
Страните приемат всякакви общи или конкретни мерки, изисквани с цел изпълнение на задълженията им по
настоящото споразумение, и гарантират, че те съответстват на целите, установени в настоящото споразумение.

Член 105
Обмен на информация
1.
С цел улесняване на комуникацията, свързана с ефективното прилагане на настоящото споразумение, страните
определят, от влизането в сила на настоящото споразумение, координатор за обмен на информация. Определянето на
координатор за обмен на информация не засяга конкретното определяне на компетентни органи съгласно конкретни
разпоредби на настоящото споразумение.
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2.
По искане на някоя от страните координаторът на другата страна посочва службата или служителя, отговаряща или
отговарящ за всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящото споразумение, и предоставя необходимото съдействие за
улесняване на комуникацията със страната, която е отправила искането.
3.
По искане на някоя от страните и в законово допустимата степен другата страна предоставя информация и отговаря
своевременно на всякакви въпроси във връзка с действаща или предложена мярка, която би могла да засегне търговията
между страните.

Член 106
Прозрачност
1.
Страните публикуват или предоставят публичен достъп до своите закони, подзаконови нормативни актове,
процедури и административни разпоредби от общ характер, както и всякакви други ангажименти по международни
споразумения, свързани с търговски въпроси, които попадат в обхват на настоящото споразумение. Всякакви такива
мерки, приети след влизането в сила на настоящото споразумение, се довеждат до знанието на другата страна.
2.
Без да се засягат специалните разпоредби на настоящото споразумение относно прозрачността, за посочената в
настоящия член информация се смята, че е доведена до знанието на другата страна, когато е била предоставена:
а) чрез подходящо нотифициране на СТО, или
б) на официална, обществено достъпна и безплатна интернет страница, или
в) на координатора на другата страна.
Когато обаче EС е предоставил такава информация, която не е била нотифицирана на СТО, на официална, обществено
достъпна и безплатна интернет страница, държавите по СИП ЮАОР, които, поради ограничения в капацитета, изпитват
затруднения по отношение на достъпа до такава интернет страница, могат да поискат от ЕС да предостави въпросната
информация на съответния координатор.
3.
Настоящото споразумение по никакъв начин не изисква от която и да е страна да предоставя поверителна
информация, чието разкриване би възпрепятствало правоприлагането или по друг начин би противоречало на
обществения интерес, или би накърнило законни търговски интереси на конкретни публични или частни предприятия,
освен в степен, до която разкриването може да е необходимо в контекста на производство по уреждане на спор в
съответствие с настоящото споразумение. Когато такова разкриване на информация е счетено за необходимо от създаден
съгласно ЧАСТ III комитет, последният гарантира пълната защита на поверителността.

Член 107
Временни трудности при прилагането
В случай че вследствие на фактори, които са извън нейния контрол, някоя страна среща трудности при изпълнението на
своите задължения по настоящото споразумение, тя незабавно отнася въпроса до Съвместния съвет.

Член 108
Превес на регионалното измерение
1.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не задължава страна да предоставя на другата страна
евентуално по-благоприятно третиране, прилагано от дадена страна като част от съответния процес по регионална
интеграция, в който тя участва.
2.
Всяко по-благоприятно третиране или предимство, което може да бъде предоставено съгласно настоящото
споразумение от държава по СИП ЮАОР на ЕС, се предоставя и на останалите държави по СИП ЮАОР.
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Член 109
Най-отдалечени региони на ЕС
1.
Като се има предвид географската близост на най-отдалечените региони на ЕС с държавите по СИП ЮАОР и с цел
заздравяване на икономическите и социалните връзки между тези региони и държавите по СИП ЮАОР, страните полагат
усилия за улесняване на сътрудничеството във всички области, обхванати от настоящото споразумение, между найотдалечените региони на ЕС и държавите по СИП ЮАОР.
2.
Постигането на посочените в параграф 1 цели се осъществява, в рамките на възможното, и чрез насърчаване на
съвместното участие на държавите по СИП ЮАОР и на най-отдалечените региони на ЕС в рамкови и специфични
програми на ЕС в обхванатите от настоящото споразумение области.
3.
ЕС се стреми да осигурява координация между различните финансови инструменти на политиките на ЕС за
сближаване и развитие с цел насърчаване на сътрудничеството между държавите по СИП ЮАОР и най-отдалечените
региони на ЕС в обхванатите от настоящото споразумение области.
4.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не възпрепятства ЕС да прилага съществуващите мерки, имащи
за цел да отговорят на структурната социална и икономическа ситуация на най-отдалечените му региони в съответствие с
член 349 ДФЕС. Настоящата разпоредба не позволява запазване в търговията между страните на мита, различни от
разрешените в съответствие с ЧАСТ III, точка 2 от ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Член 110
Връзка със Споразумението от Котону
1.
В случай на несъответствие между разпоредбите на настоящото споразумение и разпоредбите на дял II, част 3 от
Споразумението от Котону, разпоредбите на настоящото споразумение имат приоритет по отношение на несъответствието,
с изключение на разпоредбите относно сътрудничеството за развитие, съдържащи се в дял II, част 3 от Споразумението от
Котону.
2.
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не се тълкува като пречка за приемането от която и да било от
страните на подходящи мерки в съответствие със Споразумението от Котону.

Член 111
Връзка със СТРС
Връзката между настоящото споразумение и СТРС се урежда от разпоредбите на протокол 4.

Член 112
Връзка със Споразумението за СТО
Страните се договарят, че никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не изисква от тях да действат по начин,
несъвместим със задълженията им в рамките на СТО.

Член 113
Влизане в сила (1)
1.
Настоящото споразумение се подписва, ратифицира или одобрява в съответствие с конституционните или
вътрешните правила и процедури, приложими за всяка от страните.
(1) Страните по приложения Протокол за географските означения и търговията с вина и спиртни напитки изпълняват поетите съгласно него
ангажименти.
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2.
Настоящото споразумение влиза в сила тридесет (30) дни след депозирането на последния инструмент за
ратификация, приемане или одобрение.
3.
До влизането в сила на настоящото споразумение ЕС и държавите по СИП ЮАОР се договарят да прилагат
разпоредбите на настоящото споразумение, които са в съответните им области на компетентност (наричано по-долу
„временното прилагане“). Това може да се осъществява чрез временно прилагане, когато това е възможно, или чрез
ратифициране на настоящото споразумение.
4.
Настоящото споразумение започва да се прилага временно между ЕС и държава по СИП ЮАОР десет (10) дни след
получаването на нотификацията за временно прилагане от ЕС или на нотификацията за ратифициране или за временно
прилагане от тази държава по СИП ЮАОР, в зависимост от това кое от двете е с по-късна дата.
5.
Временното прилагане на настоящото споразумение между ЕС и държава от Южноафриканския митнически съюз
изключва отстъпките във връзка с достъпа до селскостопанския пазар и отстъпките във връзка с достъпа до пазара на риба
и рибни продукти, посочени в член 24, параграф 2 и член 25, параграф 1, обозначени със звездичка (*) в тарифните
списъци в приложения I и II, докато всички членове на Южноафриканския митнически съюз ратифицират или започнат
да прилагат временно настоящото споразумение.
6.
Временното прилагане или влизането в сила на настоящото споразумение между ЕС и член на Южноафриканския
митнически съюз изключва отстъпките във връзка с достъпа до селскостопанския пазар, посочени в член 24, параграф 2 и
член 25, параграф 1, обозначени със звездичка (*) в тарифните списъци в приложения I и II, докато бъдат изпълнени
условията, посочени в член 16 от протокол 3.
7.
Нотификациите за временното прилагане или за ратифицирането се изпращат на Генералния секретар на Съвета на
Европейския съюз, който е депозитар на настоящото споразумение. Заверени копия на нотификациите се депозират при
изпълнителния секретар на секретариата на ЮАОР.
8.
Ако до влизането в сила на настоящото споразумение страните решат да го приложат временно, всички позовавания
в настоящото споразумение на датата на влизане в сила се считат за позовавания на датата, на която започва временното
прилагане.

Член 114
Срок на действие
1.

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

2.

Всяка страна може да нотифицира писмено своето намерение да денонсира настоящото споразумение.

3.

Денонсирането поражда действие шест (6) месеца след нотифицирането, посочено в параграф 2.

Член 115
Териториално прилагане
1.
Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат ДЕС и ДФЕС, и при
условията, установени в посочените договори, и от друга страна, на териториите на държавите по СИП ЮАОР.
2.

Позоваванията на „територия“ в настоящото споразумение се разбират в този смисъл.

Член 116
Клауза за преразглеждане
1.
Страните се договарят да преразгледат настоящото споразумение в неговата цялост не по-късно от пет (5) години
след влизането му в сила. Това преразглеждане не засяга другите случаи на адаптиране, преглед или преразглеждане,
предвидени в настоящото споразумение, като тези по член 12, параграф 2, член 16, параграф 8, член 17, параграф 5,
член 18, параграф 5, член 26, параграф 10, член 33, параграф 3, член 35, параграф 6 и член 65, буква д).
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2.
Във връзка с прилагането на настоящото споразумение всяка страна може да прави предложения, насочени към
адаптирането на сътрудничеството в областта на търговията въз основа на натрупания по време на прилагането му опит.
3.
Страните изразяват съгласие, че може да се наложи преразглеждане на настоящото споразумение поради нови
тенденции в международните икономически отношения и поради изтичането на срока на действие на Споразумението от
Котону.

Член 117
Изменения
1.
Всяка страна може да отправя предложения за изменения на настоящото споразумение до Съвместния съвет за
разглеждане и приемане.
2.
След приемане от страна на Съвместния съвет измененията на настоящото споразумение се предоставят на страните
за ратификация, приемане или одобрение в съответствие с техните съответни конституционни или вътрешни правни
изисквания.

Член 118
Присъединяване на нови държави — членки на ЕС
1.
Съвместният съвет се уведомява за всяко искане, отправено от трета държава, да стане член на ЕС. По време на
преговорите между ЕС и държавата кандидатка ЕС предоставя на държавите по СИП ЮАОР всякаква информация, която е
от значение. Държавите по СИП ЮАОР изразяват опасенията си и могат да поискат консултации с ЕС, за да може ЕС да
ги вземе изцяло предвид. ЕС уведомява държавите по СИП ЮАОР за всяко присъединяване на нови членове към ЕС.
2.
Всяка нова държава — членка на Европейския съюз, се присъединява към настоящото споразумение, считано от
датата на нейното присъединяване към ЕС, чрез изрична клауза в акта за присъединяване. Ако актът за присъединяване
към ЕС не предвижда такова автоматично присъединяване на държавата — членка на ЕС, към настоящото споразумение,
въпросната държава — членка на ЕС, се присъединява чрез депозиране на акт за присъединяване при Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверени копия на държавите по СИП ЮАОР.
3.
Страните разглеждат въздействието на присъединяването на нови държави — членки на ЕС, върху настоящото
споразумение. Съвместният съвет може да реши предприемането на всякакви преходни мерки или мерки за изменение,
които могат да се окажат необходими.

Член 119
Присъединяване
1.
Трета държава или организация, в чиято област на компетентност попадат обхванатите в настоящото споразумение
въпроси, може да отправи искане да се присъедини към настоящото споразумение. Ако Съвместният съвет се съгласи да
разгледа такова искане, страните и отправилата искането за присъединяване държава или организация провеждат
преговори по условията на присъединяването. Протоколът за присъединяване се приема от Съвместния съвет и се подлага
на ратификация, приемане или одобрение в съответствие със съответните конституционни или вътрешни правни
изисквания на страните.
2.
Страните правят преглед на въздействието на такова присъединяване върху настоящото споразумение. Съвместният
съвет може да реши предприемането на всякакви преходни мерки или мерки за изменение, които могат да се окажат
необходими.
3.
Независимо от параграф 1, страните се споразумяват, че в случай на искане от Ангола до Съвместния съвет да се
присъедини към настоящото споразумение, преговорите относно условията за присъединяване следва да се проведат въз
основа на настоящото споразумение, като се вземе предвид специфичното положение на Ангола.
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Член 120
Езици и автентични текстове
Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски,
италиански, испански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са автентични.
При възникване на противоречие се прави справка с езика, на който е договорено настоящото споразумение.

Член 121
Приложения
Приложенията, протоколите и бележките под линия към настоящото споразумение съставляват неразделна част от
настоящото споразумение.

Член 122
Права и задължения по настоящото споразумение
Никоя от разпоредбите в настоящото споразумение не може да се тълкува като предоставяща права или налагаща
задължения на лица, различни от правата и задълженията, възникнали между страните по силата на международното
публично право.
В доказателство за което, долуподписаните пълномощни представители полагат подписите си под настоящото
споразумение.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

16.9.2016 г.
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française
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Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

16.9.2016 г.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana

For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique
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For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Мита на ЕС за продукти с произход от държавите по СИП ЮАОР

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Мита на Южноафриканския митнически съюз за продукти с произход от ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Мита на Мозамбик за продукти с произход от ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Защитни мерки за селскостопанските продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Преходни защитни мерки за БЛНС

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

Продукти и сектори от приоритетно значение по отношение на санитарните и фитосанитар
ните мерки

ПРОТОКОЛ 1:

Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно
сътрудничество

ПРОТОКОЛ 2:

Административна взаимопомощ по митнически въпроси

ПРОТОКОЛ 3:

Географски означения и търговия с вина и спиртни напитки

ПРОТОКОЛ 4:

Относно връзката между СТРС и настоящото споразумение

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
МИТА НА ЕС ЗА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ДЪРЖАВИТЕ ПО СИП ЮАОР
ЧАСТ I

Общи бележки
1. Когато дадена поетапна категория е обозначена с буква, отстъпката или частта от отстъпката, описана в настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата на влизане в сила на настоящото споразумение по смисъла на член 113,
параграф 2, или от съответната начална дата на временно прилагане на настоящото споразумение по смисъла на
член 113, параграф 4, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна, за стоките с произход от държава по СИП
ЮАОР и представени за митническо оформяне в ЕС.
2. Когато дадена поетапна категория, обозначена с буква, допълнително е обозначена със звездичка („*“), отстъпката или
частта от отстъпката, описана в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата, на която са изпълнени и двете
условия, посочени в член 113, параграфи 5 и 6, за стоките с произход от държава по СИП ЮАОР и представени за
митническо оформяне в ЕС.
3. Когато в колоната, озаглавена „Поетапна категория за Южна Африка“, в графика в ЧАСТ II е посочено мито вместо
обозначена с буква поетапна категория, въпросното мито, описано в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата,
посочена в точка 1.
4. Общите препратки към дадена категория стоки, фигуриращи в квадратни скоби в раздели А и Б, са поместени
единствено с ориентировъчна цел. Продуктовият обхват на всяка поетапна категория е конкретно определен в графика
в част II.
5. В допълнение към изискванията на член 23, параграф 5, на датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС
уведомява Министерството на търговията и промишлеността на Южна Африка за списъка на митата, прилагани от нея
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение, за стоките с произход от Южна Африка, отнесени към
поетапни категории „B*“ и „C*“. В срок от един месец след уведомлението, предвидено в настоящата точка, ЕС прави
публично достояние този списък в съответствие с вътрешните си процедури. Комитетът по търговия и развитие приема
този списък, представен от ЕС, на първото си заседание след уведомяването за него и публикуването му.

РАЗДЕЛ А

Премахване на митата
6. Освен ако в графика на ЕС, включен в ЧАСТ II от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, не е предвидено друго, в съответствие с
член 24 по отношение на премахването на митата от ЕС се прилагат следните поетапни категории:
а) митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „А“ в графика на ЕС, се премахват на датата,
посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ;
б) митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „А*“ в графика на ЕС, се премахват на датата,
посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ;
в) [риби] митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „B*“ в графика на ЕС, се премахват
постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 83 % от митото на ЕС,
прилагано за стоките с произход от Южна Африка в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,

ii) на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 67 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в деня
преди влизането в сила на настоящото споразумение,
iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 50 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,
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iv) две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 33 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,
v) три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 17 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение, и
vi) четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се
премахват останалите мита;
г) [риби] митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „C*“ в графика на ЕС, се премахват
постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 90 % от митото на
ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в деня преди влизането в сила на настоящото
споразумение,

ii)

на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 80 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка в деня
преди влизането в сила на настоящото споразумение,

iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 70 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,
iv)

две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 60 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,

v)

три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 50 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна
Африка в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,

vi)

четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 40 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна
Африка в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,

vii) пет (5) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 30 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна Африка
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,
viii) шест (6) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 20 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна
Африка в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение,
ix) седем (7) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 10 % от митото на ЕС, прилагано за стоките с произход от Южна
Африка в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение, и
x)

осем (8) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се
премахват останалите мита;

д) [сладки портокали] митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „D*“ в графика на ЕС, не са
обхванати от поетите задължения за намаляване на тарифните ставки от датата, посочена в точка 1 на настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, с изключение на следните периоди:
— 1 юни — 15 октомври, в който период не се прилага мито, и
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— 16 октомври — 30 ноември, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, в който
период митата се премахват постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 91 % от базовото
мито,

ii)

на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 82 % от базовото мито,

iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 73 % от базовото мито,
iv)

две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 64 % от базовото мито,

v)

три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 55 % от базовото мито,

vi)

четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито допълнително се намалява на 45 % от базовото мито,

vii) пет (5) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 36 % от базовото мито,
viii) шест (6) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 27 % от базовото мито,
ix) седем (7) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 18 % от базовото мито,
x)

осем (8) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 9 % от базовото мито, и

xi) девет (9) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
се премахват останалите мита.
7. Митата върху стоките с произход, включени в позициите от поетапна категория „Х“ в графика на ЕС, не са обхванати
от поетите задължения за намаляване на тарифните ставки.

РАЗДЕЛ Б

Тарифни квоти (ТК) за определени стоки
8.

ТК, отпуснати от ЕС съгласно настоящото споразумение, се разпределят в хронологичния ред на постъпване на
съответните заявления.

9.

ТК, които са били прилагани при вноса в ЕС на продукти с произход от Южна Африка в съответствие със СТРС („ТК
по СТРС“) и които са отпуснати съгласно настоящото споразумение при същите условия, се прилагат от датата,
посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ. В случай че датата, посочена в точка 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но преди 31 декември на същата календарна година,
количеството от продукта, внесено в ЕС в рамките на ТК по СТРС от 1 януари на годината на датата, посочена в
точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до тази дата, се изважда от количеството от продукта, което може да бъде
внесено в ЕС в рамките на съответната ТК, предвидена съгласно настоящото споразумение.

10. Митата върху стоките, внесени в количества, надвишаващи посочените в настоящия раздел, се третират, дори в
отсъствие на идентификация в този смисъл в графика на ЕС, в съответствие с поетапна категория „Х“, както е описано
в точка 7 от раздел А.
11. Независимо от разпоредбите на член 116, по искане на едната или другата страна страните подлагат на преглед
управлението на тарифните квоти, включително с оглед на ефикасността по отношение на осигуряването на
запълването на квотите. Страните могат да формулират препоръки за адаптиране на действието на тарифните квоти в
зависимост от резултатите от този преглед.
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12. Следните поетапни категории се прилагат за ТК, отпуснати от ЕС по реда на член 24, параграф 2:
а) [обезмаслено мляко на прах] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „Е*“, което е
разрешено да бъде внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

500
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година.
б) [масло] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „F*“, което е разрешено да бъде
внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

500
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година.
в) [цветя: рози, орхидеи и хризантеми] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „G*“,
което е разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за
НОН, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:

Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

725

2016 г.

740

2017 г.

755

2018 г.

770

2019 г.

785

2020 г.

800

След 2020 г. ТК се увеличава с 15 метрични тона годишно.
В рамките на календарната година ТК се прилага от 1 юни до 31 октомври за орхидеи (код по КН 0603 13 00)
и от 1 ноември до 31 май за рози (код по КН 0603 11 00) и хризантеми (код по КН 0603 14 00).
Освен това от 1 ноември до 31 май митата върху орхидеите (код по КН 0603 13 00) се премахват и се
разрешава тези стоки да бъдат внасяни безмитно всяка календарна година.
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Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата и ТК за стоките с произход от тази
поетапна категория се премахват.
г) [цветя: кремове и „други“] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „H*“, което е
разрешено да бъде внасяно от 1 юни до 31 октомври всяка календарна година при мито в размер на 50 % от
прилаганата ставка за НОН, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата,
посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

870

2016 г.

888

2017 г.

906

2018 г.

924

2019 г.

942

2020 г.

960

След 2020 г. ТК се увеличава с 18 метрични тона годишно.
Освен това от 1 ноември до 31 май митата върху стоките с произход се премахват и се разрешава през този
период за всяка календарна година посочените стоки да бъдат внасяно безмитно.
Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата и ТК за стоките с произход от тази
поетапна категория се премахват.
д) [цветя: различни от свежите] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „I*“, което е
разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 25 % от прилаганата ставка за НОН,
считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

725

2016 г.

740

2017 г.

755

2018 г.

770

2019 г.

785

2020 г.

800

След 2020 г. ТК се увеличава с 15 метрични тона годишно.
Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата и ТК за стоките с произход от тази
поетапна категория се премахват.
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е) [ягоди] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „J“, което е разрешено да бъде внасяно
безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е
посочено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

370,0

2016 г.

377,5

2017 г.

385,0

2018 г.

392,5

2019 г.

400,0

2020 г.

407,5

След 2020 г. ТК се увеличава със 7,5 метрични тона годишно.
ж) [захар] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „K*“, което е разрешено да бъде
внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
е посочено по-долу:
Количество рафинирана захар или захар от захарна тръс
тика, предназначена за рафиниране
(в метрични тонове)

Количество захар от захарна тръстика, предназначена за
рафиниране
(в метрични тонове)

50 000

100 000

В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, съответно се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на
посочената календарна година.
з) [бял кристален прах] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „L*“, което е разрешено
да бъде внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

500
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година.
и) [конфитюри от цитрусови плодове] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „M*“,
което е разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за
НОН, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

100
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година.
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й) [консервирани плодове, с изключение на консервирани тропически плодове] Сумарното количество на стоки с
произход от поетапна категория „N*“, което е разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в
размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:

Година

Количество круши, кайсии и праскови
(в метрични тонове)

Количество смеси от нетропически плодове
(в метрични тонове)

2015 г.

59 630,25

26 552,20

2016 г.

60 866,00

27 102,40

2017 г.

62 102,75

27 652,60

2018 г.

63 339,50

28 202,80

2019 г.

64 576,25

28 753,00

2020 г.

65 813,00

29 303,20

След 2020 г. ТК се увеличава годишно с 1 236,75 метрични тона за круши, кайсии и праскови и с
550,20 метрични тона за смеси от нетропически плодове.
Считано от датата, посочена в точка 2 на настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ:
— сумарното количество на стоки с произход от тази поетапна категория, което е разрешено да бъде внасяно
всяка календарна година, е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

57 156
— митата се премахват постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 45 % от
прилаганата ставка за НОН,

ii)

на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 41 % от прилаганата ставка за НОН,

iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 36 % от прилаганата ставка за НОН,
iv)

две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 32 % от прилаганата ставка за НОН,

v)

три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 27 % от прилаганата ставка за НОН,

vi)

четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито допълнително се намалява на 23 % от прилаганата ставка за НОН,

vii) пет (5) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 18 % от прилаганата ставка за НОН,
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viii) шест (6) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито допълнително се намалява на 14 % от прилаганата ставка за НОН,
ix) седем (7) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито допълнително се намалява на 9 % от прилаганата ставка за НОН,
x)

осем (8) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито допълнително се намалява на 5 % от прилаганата ставка за НОН, и

xi) девет (9) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, се премахват останалите мита.
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК за останалата част от въпросната година
е 57 156 метрични тона, намалени с количеството, внесено в рамките на ТК по СТРС и настоящото
споразумение в периода от 1 януари на същата календарна година до датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
к) [консервирани тропически плодове] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „O*“, което
е разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН,
считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е уточнено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

2 900

2016 г.

2 960

2017 г.

3 020

2018 г.

3 080

2019 г.

3 140

2020 г.

3 200

След 2020 г. ТК се увеличава с 60 метрични тона годишно.
Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата за стоките от тази поетапна
категория, класирани в код по КН на ЕС 2007 99 50, се премахват, а за вноса на тези стоки преставата да се
прилагат условията на ТК и той не се взема предвид при запълването на квотите.
л) [замразен сок от портокали] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „P*“, което е
разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН,
считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

1 015

2016 г.

1 036

2017 г.

1 057

2018 г.

1 078

2019 г.

1 099

2020 г.

1 120
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След 2020 г. количеството по ТК се увеличава с 21 метрични тона годишно.
Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата върху за стоките с произход,
внасяни в рамките на тази ТК, се премахват.
м) [сок от ябълки и сок от ананас] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „Q*“, което е
разрешено да бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН,
считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е уточнено по-долу:
Година

Количество
(в метрични тонове)

2015 г.

7 250

2016 г.

7 400

2017 г.

7 550

2018 г.

7 700

2019 г.

7 850

2020 г.

8 000

След 2020 г. количеството в рамките на квотата се увеличава със 150 метрични тона годишно.
Считано от датата, посочена в точка 2 на настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ:
— митата и ТК за стоките от тази поетапна категория, класирани в кодове по КН на ЕС 2009 41 92 (с
изключение на стоките със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло) и 2009 49 30, се
премахват, и
— сумарното количество стоки с произход за останалите стоки от тази поетапна категория, което е разрешено да
бъде внасяно всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН, е 47 % от
сумарното количество, посочено в таблицата по-горе и съответстващо на годината на датата, посочена в
точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК за останалата част от въпросната година е
47 % от сумарното количество, посочено в таблицата по-горе и съответстващо на годината на датата, посочена в
точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, намалено с количеството на тези останали стоки, внесени в рамките на ТК
по СТРС и настоящото споразумение в периода от 1 януари на същата календарна година до датата, посочена в
точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
За всяка следваща календарна година количеството в рамките на ТК се увеличава със 70,5 метрични тона
годишно, с изключение на периода от десет (10) календарни години, считано от календарната година, следваща
датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, през който период количеството в рамките на ТК се
увеличава допълнително с 46,5 метрични тона годишно, което означава годишно увеличение от 117,0 метрични
тона.
н) [активна мая] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „R*“, което е разрешено да бъде
внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

350
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В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година.
о) [вина]
1. Либерализирани вина
Митата върху стоките с произход, които са предвидени в позициите от поетапни категории „S“ и „S*“ и които:
i) са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 %, или
ii) са с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 13 %, и са различни от белите вина, както
и от тези в съдове с вместимост 2 литра или по-малко,
се премахват, а тези стоки се разрешава да бъдат внасяни безмитно, считано от датата, посочена в точка 1 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
2. ТК по СТРС
Сумарното количество на стоките с произход от поетапна категория „S“, различни от либерализираните вина и
чието действително алкохолно съдържание по обем не превишава 15 %, което е разрешено да бъде внасяно
безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до
датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:

Година

Количество
(в литри)

2015 г.

49 067 000

2016 г.

50 126 000

2017 г.

51 185 000

2018 г.

52 244 000

2019 г.

53 303 000

2020 г.

54 362 000

След 2020 г. количеството в рамките на квотата се увеличава с 1 059 000 литра годишно.
3. ТК, приложима след датата, посочена в точка 2 на настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ
Сумарното количество на стоки с произход от поетапни категории „S“ и „S*“, различни от либерализираните
вина, което е разрешено да бъде внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в
точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:

Година

Квота за вина A:
Количество вино в съдове с вместимост, непревиша
ваща 2 l
(в литри)

Квота за вина B:
Количество вино в съдове с каквато и да е вмести
мост
(в литри)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400
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Година

Квота за вина A:
Количество вино в съдове с вместимост, непревиша
ваща 2 l
(в литри)

Квота за вина B:
Количество вино в съдове с каквато и да е вмести
мост
(в литри)

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

Всяка календарна година след това ТК се увеличава годишно със 741 300 литра за продукти от квота за вина A
и с 317 700 литра за продукти от квота за вина B.
От 1 септември всяка година продуктите в съдове с каквато и да е вместимост могат да бъдат внасяни в рамките
на квота за вина A за останалата част от календарната година.
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, общото количество вино по квота за вина A и квота за вина B
за останалата част от посочената година е сбор от:
а) количеството на ТК по СТРС през посочената календарна година, намалено с количеството, внесено в рамките
на квотата преди датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ; и
б) 110 милиона литра, намалени с количеството на ТК по СТРС през посочената календарна година, като
получената разлика се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на същата календарна
година.
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е преди 31 август на посочената
календарна година, количеството на ТК по-горе се разделя между квота за вина A и квота за вина B в същото
съотношение като указаното в таблицата по-горе за година 1 (70:30) до 31 август на същата година. От
1 септември на посочената година продуктите в съдове с каквато и да е вместимост могат да бъдат внасяни в
рамките на квота за вина A за останалата част от същата година.
Без да се засягат разпоредбите на точка 11 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, може да бъдат преразгледани както
разпределените количества по квоти за вина A и B, така и датата, от която вино в съдове с каквато и да е
вместимост може да бъде внасяно в рамките на квота за вина A.
п) [етанол] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „T*“, което е разрешено да бъде
внасяно безмитно всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
е посочено по-долу:
Количество
(в метрични тонове)

80 000
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството по ТК, което е приложимо за останалата част от
въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките на посочената
календарна година
ЧАСТ II

График за премахване на митата на ЕС
Връзка с Комбинираната номенклатура (КН) на Европейската общност
Разпоредбите на настоящия график в общия случай са формулирани при използване на терминологията от КН, като
тълкуването на разпоредбите на настоящия график, включително продуктовият обхват на подпозициите от настоящия
график, се урежда от общите забележки и забележките към разделите и главите от КН. Доколкото са идентични със
съответните разпоредби на КН, разпоредбите на настоящия график имат същото значение като съответните разпоредби на
КН.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0101 29 10 – – – Предназначени за клане

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0101 29 90 – – – Други

Селско стопан
ство

11,5 %

А

А

0101 30 00 – Магарета

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

0101 90 00 – Други

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

0102 21 10 – – – Юници (женски говеда, които никога не са
се отелвали)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0102 21 30 – – – Крави

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

КН 2014

Описание

РАЗДЕЛ I — ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

01

ГЛАВА 1 — ЖИВИ ЖИВОТНИ

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

Бележка
BG

I

Сектор

16.9.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Мита на ЕС за продукти с произход от държавите по СИП ЮАОР

– Коне

0101 29

0102

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0101 21 00 – – Расови за разплод

Живи животни от рода на едрия рогат добитък
– Домашниживотни от рода на едрия рогат доби
тък

0102 21

– – Расови за разплод

L 250/73

Описание

0102 21 90 – – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

Сектор

Бележка

L 250/74

КН 2014

BG

0102 29

– – Други

0102 29 05 – – – От подрода Bibos или от подрода Poephagus

0102 29 10 – – – –

––––

С тегло, непревишаващо 80 kg

С тегло, превишаващо 80 kg, но непреви
шаващо 160 kg

Предназначени за клане

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

0102 29 29 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

16.9.2016 г.

0102 29 21 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

С тегло, превишаващо 160 kg, но непре
вишаващо 300 kg

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

Предназначени за клане

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

0102 29 49 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

––––

С тегло, превишаващо 300 kg

–––––

Юници (женски говеда, които никога
не са се отелвали)

Предназначени за клане

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

0102 29 59 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

L 250/75

0102 29 51 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

0102 29 41 – – – – –

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Крави
Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

0102 29 69 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

Други

0102 29 91 – – – – – –

Предназначени за клане

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

0102 29 99 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

Предназначени за клане

BG

0102 29 61 – – – – – –

–––––

L 250/76

КН 2014

– Биволи
16.9.2016 г.

0102 31 00 – – Расови за разплод

0102 39

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други
10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

0102 39 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0102 90 91 – – – Домашни видове

Селско стопан
ство

10,2 %
+ 93,1 EUR/
100 kg

X

А

0102 90 99 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

– Други

0102 90 20 – – Расови за разплод

– – Други

0103

По отношение на поетапната категория за
БЛМНС за целите на член 4, параграф 15, буква
в) от Протокол 1 от настоящото споразумение се
приема, че продуктите с произход от Южна
Африка представляват пряк, безмитен и освобо
ден от квоти внос в ЕС.

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0102 39 10 – – – Домашни видове

0102 90

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Живи животни от рода на свинете

0103 10 00 – Расови за разплод

– Други
– – С тегло, по-малко от 50 kg

L 250/77

0103 91

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0103 91 10 – – – Домашни видове

Селско стопан
ство

41,2 EUR/
100 kg

А

А

0103 91 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0103 92

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/78

Сектор

КН 2014

– – С тегло, равно на или по-голямо от 50 kg
– – – Домашни видове
Женски свине, които са се опрасили поне
един път, с минимално тегло 160 kg

Селско стопан
ство

35,1 EUR/
100 kg

А

А

0103 92 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

41,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0104 10 30 – – – Агнета (на възраст до 1 година)

Селско стопан
ство

80,5 EUR/
100 kg

А

А

0104 10 80 – – – Други

Селско стопан
ство

80,5 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0103 92 90 – – – Други

0104

Живи животни от рода на овцете или козите

0104 10

– От рода на овцете

0104 10 10 – – Расови за разплод

Официален вестник на Европейския съюз

0103 92 11 – – – –

– – Други

– От рода на козите

0104 20 10 – – Расови за разплод

16.9.2016 г.

0104 20

Описание

0104 20 90 – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

80,5 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

0105

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете
Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки
– С тегло, непревишаващо 185 g

0105 11

– – Петли и кокошки

0105 11 11 – – – –

Яйценосно направление

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

0105 11 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

– – – Други
Яйценосно направление

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

0105 11 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

0105 12 00 – – Пуйки

Селско стопан
ство

152 EUR/
1 000 p/st

А

А

0105 13 00 – – Патици

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

0105 14 00 – – Гъски

Селско стопан
ство

152 EUR/
1 000 p/st

А

А

L 250/79

0105 11 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Родителски и прародителски женски пилета

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

52 EUR/
1 000 p/st

А

А

Селско стопан
ство

20,9 EUR/
100 kg

А

А

0105 99 10 – – – Патици

Селско стопан
ство

32,3 EUR/
100 kg

А

А

0105 99 20 – – – Гъски

Селско стопан
ство

31,6 EUR/
100 kg

А

А

0105 99 30 – – – Пуйки

Селско стопан
ство

23,8 EUR/
100 kg

А

А

0105 99 50 – – – Токачки

Селско стопан
ство

34,5 EUR/
100 kg

А

А

0106 11 00 – – Примати

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 12 00 – – Китове, делфини и морски свине (бозайници
от разредКитоподобни /Cetacea/); ламантини и
дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни
/Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове
(бозайници от подразред Перконоги /Pinnipe
dia/)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0105 15 00 – – Токачки

– Други
0105 94 00 – – Петли и кокошки

0105 99

– – Други
Официален вестник на Европейския съюз

0106

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/80

Сектор

КН 2014

Други живи животни
– Бозайници

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 14 10 – – – Домашни зайци

Селско стопан
ство

3,8 %

А

А

0106 14 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 19 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 20 00 – Влечуги (включително змиите и морските косте
нурки)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 31 00 – – Грабливи птици

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 32 00 – – Птици от разред Папагалоподобни (Psittacifor
mes), включително качулатите папагали, сене
галските папагали, дългоопашатите и огърли
чести папагали, папагалите ара и какаду)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 33 00 – – Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0106 39 10 – – – Гълъби

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0106 39 80 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

0106 13 00 – – Камили и други животни от семейство ками
лови (Camelidae)
– – Домашни и диви зайци

Официален вестник на Европейския съюз

– Птици

0106 39

Бележка

BG

0106 14

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

– Насекоми
L 250/81

0106 41 00 – – Пчели

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

А

А

0106 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

А

0201 20 20 – – Компенсирани четвъртинки

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

А

0201 20 30 – – Предни четвъртинки, разфасовани или нераз
фасовани

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

А

0201 20 50 – – Задни четвъртинки, разфасовани или неразфа
совани

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 212,2 EUR/
100 kg

X

А

0201 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

А

0201 30 00 – Обезкостени

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

02

ГЛАВА 2 — МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА
КОНСУМАЦИЯ

0201

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

0201 10 00 – Цели или половин трупове

0201 20

– Други необезкостени разфасовки

16.9.2016 г.

Осв.

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0106 49 00 – – Други

Бележка

L 250/82

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

А

0202 20 10 – – Компенсирани четвъртинки

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 176,8 EUR/
100 kg

X

А

0202 20 30 – – Предни четвъртинки, разфасовани или нераз
фасовани

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 141,4 EUR/
100 kg

X

А

0202 20 50 – – Задни четвъртинки, разфасовани или неразфа
совани

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

А

0202 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 265,3 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

А

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък,
замразени

0202 10 00 – Цели или половин трупове

0202 20

Бележка

– Други необезкостени разфасовки

Официален вестник на Европейския съюз

0202 30

Сектор

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Обезкостени

L 250/83

0202 30 10 – – Предни четвъртинки, цели или нарязани мак
симум на пет парчета, като всяка предна че
твъртинка е замразена поотделно; „компенси
рани“ четвъртинки, замразени на два блока,
единият от които съдържа предната четвър
тинка, цяла или нарязана на максимум пет
парчета, а другият — задната четвъртинка без
филето, в едно цяло парче

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 221,1 EUR/
100 kg

X

А

0202 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

А

0203 11 10 – – – От домашни свине

Селско стопан
ство

53,6 EUR/
100 kg

А

А

0203 11 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

BG

0202 30 50 – – Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди,
наречени „австралийски“

Бележка

L 250/84

КН 2014

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охла
дени или замразени

0203 11

0203 12

– – Цели или половин трупове

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезко
стени

Официален вестник на Европейския съюз

– Пресни или охладени

– – – От домашни свине
Бутове и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

77,8 EUR/
100 kg

А

А

0203 12 19 – – – –

Плешки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0203 12 90 – – – Други

16.9.2016 г.

0203 12 11 – – – –

0203 19

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други

BG

– – – От домашни свине
Предни части и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

0203 19 13 – – – –

Котлети и разфасовки от тях, необезко
стени

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

0203 19 15 – – – –

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,7 EUR/
100 kg

А

А

Други

0203 19 55 – – – – –

Обезкостени

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

0203 19 59 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0203 21 10 – – – От домашни свине

Селско стопан
ство

53,6 EUR/
100 kg

А

А

0203 21 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0203 19 90 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0203 19 11 – – – –

––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Замразени
0203 21

– – Цели или половин трупове

L 250/85

0203 22

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезко
стени
BG

– – – От домашни свине
Бутове и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

77,8 EUR/
100 kg

А

А

0203 22 19 – – – –

Плешки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0203 22 90 – – – Други

– – Други
– – – От домашни свине

0203 29 11 – – – –

Предни части и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

0203 29 13 – – – –

Котлети и разфасовки от тях, необезко
стени

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

0203 29 15 – – – –

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,7 EUR/
100 kg

А

А

––––

Официален вестник на Европейския съюз

0203 22 11 – – – –

0203 29

Бележка

L 250/86

КН 2014

Други
Обезкостени

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

0203 29 59 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0203 29 55 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

А

А

0204 22 10 – – – Предна част или половин предна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

А

А

0204 22 30 – – – Карета и/или седло или половин каре и/или
половин седло

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

А

А

0204 22 50 – – – Задна част и половин задна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

А

А

0204 22 90 – – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

А

А

Описание

0203 29 90 – – – Други

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

0204 10 00 – Цели и половин трупове от агнета, пресни или
охладени

0204 22

– – Други необезкостени разфасовки

Официален вестник на Европейския съюз

– Други меса от животни от рода на овцете,
пресни или охладени
0204 21 00 – – Цели или половин трупове

Бележка

BG

0204

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

L 250/87

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

А

А

0204 30 00 – Цели и половин трупове от агнета, замразени

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

А

А

0204 42 10 – – – Предна част или половин предна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

А

А

0204 42 30 – – – Карета и/или седло или половин каре и/или
половин седло

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

А

А

0204 42 50 – – – Задна част и половин задна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

А

А

0204 42 90 – – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

А

А

BG

0204 23 00 – – Обезкостени

Бележка

L 250/88

КН 2014

0204 41 00 – – Цели или половин трупове

0204 42

– – Други необезкостени разфасовки

Официален вестник на Европейския съюз

– Други меса от животни от рода на овцете, замра
зени

16.9.2016 г.

0204 43

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Обезкостени

А

А

0204 43 90 – – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 11 – – – Цели или половин трупове

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 171,3 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 13 – – – Предна част или половин предна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 119,9 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 15 – – – Карета и/или седло или половин каре и/или
половин седло

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 188,5 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 19 – – – Задна част и половин задна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

А

А

0204 50

– Меса от животни от рода на козите

– – Пресни или охладени

L 250/89

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0204 43 10 – – – От агнета

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 222,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 311,8 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 51 – – – Цели или половин трупове

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 128,8 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 53 – – – Предна част или половин предна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 90,2 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 55 – – – Карета и/или седло или половин каре и/или
половин седло

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 141,7 EUR/
100 kg

А

А

0204 50 59 – – – Задна част и половин задна част

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 167,5 EUR/
100 kg

А

А

Описание

Сектор

0204 50 31 – – – –

Други необезкостени разфасовки

0204 50 39 – – – –

Обезкостени разфасовки

Бележка

L 250/90

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – – Други
BG

Официален вестник на Европейския съюз

– – Замразени

– – – Други
Други необезкостени разфасовки

16.9.2016 г.

0204 50 71 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 234,5 EUR/
100 kg

А

А

0205 00 20 – Пресни или охладени

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0205 00 80 – Замразени

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 10 95 – – – Месести части от диафрагмата

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

0206 10 98 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 21 00 – – Езици

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 22 00 – – Черен дроб

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

0204 50 79 – – – –

Обезкостени разфасовки

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, му
летата или катърите, пресни, охладени или замра
зени

Карантии, годни за консумация, от животни от
рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, ко
зите, конете, магаретата, мулетата или катърите,
пресни, охладени или замразени

0206 10

– От животни от рода на едрия рогат добитък,
пресни или охладени

0206 10 10 – – Предназначени за производство на фармацев
тични препарати
– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0206

– От животни от рода на едрия рогат добитък, за
мразени

L 250/91

0206 29

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Сектор

Бележка

L 250/92

КН 2014

– – Други
BG

0206 29 10 – – – Предназначени за производство на фарма
цевтични препарати
– – – Други
Месести части от диафрагмата

Селско стопан
ство

12,8 %
+ 304,1 EUR/
100 kg

X

А

0206 29 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 41 00 – – Черен дроб

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 49 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 80 91 – – – От рода на конете, магаретата, мулетата или
катърите

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0206 80 99 – – – От рода на овцете или козите

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 30 00 – От животни от рода на свинете, пресни или ох
ладени
– От животни от рода на свинете, замразени

0206 80

Официален вестник на Европейския съюз

0206 29 91 – – – –

– Други, пресни или охладени

0206 80 10 – – Предназначени за производство на фармацев
тични препарати
– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0206 90 91 – – – От рода на конете, магаретата, мулетата или
катърите

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0206 90 99 – – – От рода на овцете или козите

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0207 11 10 – – – Оскубани, без черва, с глави и крака, наре
чени „пилета 83 %“

Селско стопан
ство

26,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 11 30 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
но с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пилета 70 %“

Селско стопан
ство

29,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 11 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака
и без шийки, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „пилета 65 %“ или пред
ставени по друг начин

Селско стопан
ство

32,5 EUR/
100 kg

А

А

0206 90

Сектор

– Други, замразени

0206 90 10 – – Предназначени за производство на фармацев
тични препарати

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

Меса и карантии, годни за консумация, от до
машни птици от № 0105, пресни, охладени или за
мразени
– От петли и кокошки

0207 11

– – Неразфасовани, пресни или охладени

Официален вестник на Европейския съюз

0207

L 250/93

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0207 12 10 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
но с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пилета 70 %“

Селско стопан
ство

29,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 12 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака
и без шийки, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „пилета 65 %“ или пред
ставени по друг начин

Селско стопан
ство

32,5 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

102,4 EUR/
100 kg

А

А

0207 12

Бележка

– – Неразфасовани, замразени

– – – Разфасовки
0207 13 10 – – – –

––––

Обезкостени

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

35,8 EUR/
100 kg

А

А

0207 13 30 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 13 40 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 13 50 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 13 60 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,3 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0207 13 20 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – Разфасовки и карантии, пресни или охладени

BG

0207 13

Описание

L 250/94

Сектор

КН 2014

Описание

0207 13 70 – – – – –

Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

100,8 EUR/
100 kg

А

А

BG

– – – Карантии
Черен дроб

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0207 13 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

102,4 EUR/
100 kg

А

А

– – Разфасовки и карантии, замразени
– – – Разфасовки

0207 14 10 – – – –

––––

Обезкостени

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

35,8 EUR/
100 kg

А

А

0207 14 30 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 14 40 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 14 50 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 14 60 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,3 EUR/
100 kg

А

А

L 250/95

0207 14 20 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

0207 13 91 – – – –

0207 14

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

0207 14 70 – – – – –

Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

100,8 EUR/
100 kg

А

А
BG

– – – Карантии
Черен дроб

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0207 14 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 24 10 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
но с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пуйки 80 %“

Селско стопан
ство

34 EUR/
100 kg

А

А

0207 24 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без
шийки, без крака, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „пуйки 73 %“ или предста
вени по друг начин

Селско стопан
ство

37,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 25 10 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
но с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пуйки 80 %“

Селско стопан
ство

34 EUR/
100 kg

А

А

0207 25 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без
шийки, без крака, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „пуйки 73 %“ или предста
вени по друг начин

Селско стопан
ство

37,3 EUR/
100 kg

А

А

– От пуйки

0207 25

– – Неразфасовани, пресни или охладени

Официален вестник на Европейския съюз

0207 14 91 – – – –

0207 24

Бележка

L 250/96

КН 2014

– – Неразфасовани, замразени

16.9.2016 г.

0207 26

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

85,1 EUR/
100 kg

А

А

– – Разфасовки и карантии, пресни или охладени

0207 26 10 – – – –

––––

Обезкостени

BG

– – – Разфасовки

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

41 EUR/
100 kg

А

А

0207 26 30 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 26 40 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 26 50 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

67,9 EUR/
100 kg

А

А

–––––

Бутчета и разфасовки от тях

0207 26 60 – – – – – –

Кълки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

25,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 26 70 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

46 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

83 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Други

Официален вестник на Европейския съюз

0207 26 20 – – – – –

0207 26 80 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Карантии
Черен дроб

L 250/97

0207 26 91 – – – –

Описание

0207 26 99 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

85,1 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

0207 27

Други

Сектор

L 250/98

КН 2014

– – Разфасовки и карантии, замразени
– – – Разфасовки

0207 27 10 – – – –

Необезкостени

0207 27 20 – – – – –

Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

41 EUR/
100 kg

А

А

0207 27 30 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 27 40 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 27 50 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

67,9 EUR/
100 kg

А

А

–––––

Бутчета и разфасовки от тях
Кълки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

25,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 27 70 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

46 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

83 EUR/
100 kg

А

А

Други

16.9.2016 г.

0207 27 60 – – – – – –

0207 27 80 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Обезкостени

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Карантии
Черен дроб

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0207 27 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 41 20 – – – Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с
главите и краката, наречени „патици 85 %“

Селско стопан
ство

38 EUR/
100 kg

А

А

0207 41 30 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
но с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „патици 70 %“

Селско стопан
ство

46,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 41 80 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака
и без шийки, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „патици 63 %“ или пред
ставени по друг начин

Селско стопан
ство

51,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 42 30 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
с шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „патици 70 %“

Селско стопан
ство

46,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 42 80 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака
и без шийки, сърца, черен дроб и воде
нички, наречени „патици 63 %“ или пред
ставени по друг начин

Селско стопан
ство

51,3 EUR/
100 kg

А

А

BG

0207 27 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– От патици

0207 42

– – Неразфасовани, пресни или охладени

Официален вестник на Европейския съюз

0207 41

– – Неразфасовани, замразени

L 250/99

Описание

0207 43 00 – – Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

128,3 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

0207 44

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/100

КН 2014

– Други, пресни или охладени
– – – Разфасовки

0207 44 10 – – – –

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

56,4 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 31 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 41 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 51 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

115,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 61 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 71 – – – – –

Разфасовки, наречени „палта“

Селско стопан
ство

66 EUR/
100 kg

А

А

0207 44 81 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

123,2 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0207 44 21 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Обезкостени

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

128,3 EUR/
100 kg

А

А

Сектор

0207 44 91 – – – –

Черен дроб, различен от тлъстия

0207 44 99 – – – –

Други

– – – Карантии

0207 45

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други, замразени

0207 45 10 – – – –

––––

Обезкостени

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

56,4 EUR/
100 kg

А

А

0207 45 31 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 45 41 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 45 51 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

115,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 45 61 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 45 71 – – – – –

Разфасовки, наречени „палта“

Селско стопан
ство

66 EUR/
100 kg

А

А

L 250/101

0207 45 21 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Разфасовки

Описание

0207 45 81 – – – – –

Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

123,2 EUR/
100 kg

А

А
BG

– – – Карантии
––––

Черен дроб
Тлъст черен дроб

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0207 45 95 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 51 10 – – – Оскубани, обезкървени, неизкормени, с
глави и крака, наречени „гъски 82 %“

Селско стопан
ство

45,1 EUR/
100 kg

А

А

0207 51 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
със или без сърца и воденички, наречени
„гъски 75 %“ или представени по друг на
чин

Селско стопан
ство

48,1 EUR/
100 kg

А

А

0207 52 10 – – – Оскубани, обезкървени, неизкормени, с
глави и крака, наречени „гъски 82 %“

Селско стопан
ство

45,1 EUR/
100 kg

А

А

0207 52 90 – – – Оскубани, изкормени, без глави и без крака,
със или без сърца и воденички, наречени
„гъски 75 %“ или представени по друг на
чин

Селско стопан
ство

48,1 EUR/
100 kg

А

А

Други

– От гъски
0207 51

0207 52

– – Неразфасовани, пресни или охладени

Официален вестник на Европейския съюз

0207 45 93 – – – – –

0207 45 99 – – – –

Бележка

L 250/102

КН 2014

– – Неразфасовани, замразени

16.9.2016 г.

Описание

0207 53 00 – – Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

110,5 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

0207 54

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други, пресни или охладени
– – – Разфасовки

0207 54 10 – – – –

Необезкостени

0207 54 21 – – – – –

Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

52,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 31 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 41 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 51 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

86,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 61 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

69,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 71 – – – – –

Разфасовки, наречени „палта“

Селско стопан
ство

66 EUR/
100 kg

А

А

0207 54 81 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

123,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Обезкостени

– – – Карантии
Черен дроб, различен от тлъстия

L 250/103

0207 54 91 – – – –

Описание

0207 54 99 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

110,5 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

0207 55

Други

Сектор

L 250/104

КН 2014

– – Други, замразени
– – – Разфасовки

0207 55 10 – – – –

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

52,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 31 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 41 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 51 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

86,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 61 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

69,7 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 71 – – – – –

Разфасовки, наречени „палта“

Селско стопан
ство

66 EUR/
100 kg

А

А

0207 55 81 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

123,2 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0207 55 21 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Обезкостени

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Карантии
Черен дроб

BG

––––

Тлъст черен дроб

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0207 55 95 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

49,3 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

128,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 60

Други

– От токачки

0207 60 05 – – Неразфасовани, пресни, охладени или замра
зени
– – Други, пресни, охладени или замразени
– – – Разфасовки
0207 60 10 – – – –

––––

Обезкостени

Официален вестник на Европейския съюз

0207 55 93 – – – – –

0207 55 99 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Необезкостени
Половинки или четвъртинки

Селско стопан
ство

54,2 EUR/
100 kg

А

А

0207 60 31 – – – – –

Цели крилца, дори без връхчетата

Селско стопан
ство

26,9 EUR/
100 kg

А

А

0207 60 41 – – – – –

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

L 250/105

0207 60 21 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0207 60 51 – – – – –

Гърди и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

115,5 EUR/
100 kg

А

А

0207 60 61 – – – – –

Бутчета и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

46,3 EUR/
100 kg

А

А

0207 60 81 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

123,2 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

Сектор

L 250/106

Описание

КН 2014

– – – Карантии
Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0207 60 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,7 EUR/
100 kg

А

А

0208 10 10 – – От домашни зайци

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0208 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0208 30 00 – От примати

Селско стопан
ство

9%

А

А

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0208

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

0208 10

– От зайци

0208 40

– От китове, делфини и морски свине (бозайници
от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини
и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни
/Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове
(бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0208 40 10 – – Месо от китове

16.9.2016 г.

Черен дроб

Официален вестник на Европейския съюз

0207 60 91 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6,4 %

А

А

0208 40 80 – – Други

Селско стопан
ство

9%

А

А

0208 50 00 – От влечуги (включително от змии и от морски
костенурки)

Селско стопан
ство

9%

А

А

0208 60 00 – От камили и други животни от семейство Ками
лови (Camelidae)

Селско стопан
ство

9%

А

А

0208 90 10 – – От домашни гълъби

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0208 90 30 – – От дивеч, различен от зайците

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0208 90 60 – – От северен елен

Селско стопан
ство

9%

А

А

0208 90 70 – – Жабешки бутчета

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0208 90 98 – – Други

Селско стопан
ство

9%

А

А

Селско стопан
ство

21,4 EUR/
100 kg

А

А

0208 90

– Други

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свин
ско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по
друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени,
осолени или в саламура, сушени или пушени

0209 10

– От свине

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0208 40 20 – – Месо от тюлен

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Сланина
L 250/107

0209 10 11 – – – Прясна, охладена, замразена, осолена или в
саламура

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0209 10 19 – – – Сушени или пушени

Селско стопан
ство

23,6 EUR/
100 kg

А

А

0209 10 90 – – Свинско сало, различно от посоченото в под
позиция 0209 10 11 или 0209 10 19

Селско стопан
ство

12,9 EUR/
100 kg

А

А

0209 90 00 – Други

Селско стопан
ство

41,5 EUR/
100 kg

А

А

0210

Официален вестник на Европейския съюз

Меса и карантии, годни за консумация, осолени
или в саламура, сушени или пушени; брашна и
прахове, годни за консумация, от меса или каран
тии
– Меса от животни от рода на свинете

0210 11

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезко
стени
– – – От домашни свине
––––

Осолени или в саламура

0210 11 11 – – – – –

Бутове и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

77,8 EUR/
100 kg

А

А

0210 11 19 – – – – –

Плешки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

––––

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/108

Сектор

КН 2014

Сушени или пушени
Бутове и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

151,2 EUR/
100 kg

А

А

0210 11 39 – – – – –

Плешки и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

119 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0210 11 31 – – – – –

Описание

0210 11 90 – – – Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

Бележка

BG

0210 12

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
– – – От домашни свине
Осолени или в саламура

Селско стопан
ство

46,7 EUR/
100 kg

А

А

0210 12 19 – – – –

Сушени или пушени

Селско стопан
ство

77,8 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

0210 12 90 – – – Други

0210 19

– – Други
– – – От домашни свине
––––

Осолени или в саламура
Половинки бекон или три четвърти
предна част

Селско стопан
ство

68,7 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 20 – – – – –

Три четвърти задна част или средна
част

Селско стопан
ство

75,1 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 30 – – – – –

Предни части и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

60,1 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 40 – – – – –

Котлети и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 50 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

86,9 EUR/
100 kg

А

А

L 250/109

0210 19 10 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

0210 12 11 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Сушени или пушени
Предни части и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

119 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 70 – – – – –

Котлети и разфасовки от тях

Селско стопан
ство

149,6 EUR/
100 kg

А

А

–––––

BG

0210 19 60 – – – – –

Други
Обезкостени

Селско стопан
ство

151,2 EUR/
100 kg

А

А

0210 19 89 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

151,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

0210 20 10 – – Необезкостени

Селско стопан
ство

15,4 %
+ 265,2 EUR/
100 kg

X

А

0210 20 90 – – Обезкостени

Селско стопан
ство

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

0210 19 90 – – – Други

– Меса от животни от рода на едрия рогат доби
тък

Официален вестник на Европейския съюз

0210 19 81 – – – – – –

0210 20

Бележка

L 250/110

КН 2014

– Други, включително брашна и прахове, годни за
консумация, от меса или карантии
16.9.2016 г.

0210 91 00 – – От примати

0210 92

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

Сектор

0210 92 10 – – – От китове, делфини и морски свине (бозай
ници от разред Китоподобни /Cetacea/); от
ламантини и дюгони (бозайници от разред
Сиреноподобни /Sirenia/)

BG

– – От китове, делфини и морски свине (бозай
ници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ла
мантини и дюгони (бозайници от разред Сире
ноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъ
вове и моржове (бозайници от подразред Пер
коноги /Pinnipedia/)

0210 92 91 – – – –

Меса

Селско стопан
ство

1 300 EUR/
1 000 kg

А

А

0210 92 92 – – – –

Карантии

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

0210 92 99 – – – –

Брашна и прахове, годни за консумация,
от меса или карантии

Селско стопан
ство

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

0210 93 00 – – От влечуги (включително от змии и от морски
костенурки)

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

222,7 EUR/
100 kg

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

0210 99

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други
– – – Меса

0210 99 10 – – – –

––––

От рода на овцете или козите
Необезкостени

L 250/111

0210 99 21 – – – – –

От коне, осолени или в саламура или из
сушени

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Обезкостени

Селско стопан
ство

311,8 EUR/
100 kg

А

А

0210 99 31 – – – –

От северен елен

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

0210 99 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1 300 EUR/
1 000 kg

А

А

0210 99 29 – – – – –

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/112

Сектор

КН 2014

– – – Карантии
От домашни свине

0210 99 41 – – – – –

Черен дроб

Селско стопан
ство

64,9 EUR/
100 kg

А

А

0210 99 49 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

47,2 EUR/
100 kg

А

А

––––

От животни от рода на едрия рогат доби
тък

0210 99 51 – – – – –

Месести части от диафрагмата

Селско стопан
ство

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

0210 99 59 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

12,8 %

X

А

––––

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Други

–––––

Черен дроб от домашни птици
Тлъст черен дроб от гъски или от па
тици, осолен или в саламура

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0210 99 79 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

16.9.2016 г.

0210 99 71 – – – – – –

15.4 %

А

А

Селско стопан
ство

15,4 %
+ 303,4 EUR/
100 kg

X

А

0301 11 00 – – Сладководни

Рибарство

Осв.

A*

А

0301 19 00 – – Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

0301 91 10 – – – Отвидовете Oncorhynchus apache или Oncor
hynchus chrysogaster

Рибарство

8%

A*

А

0301 91 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

Осв.

A*

А

Други

0210 99 90 – – – Брашна и прахове, годни за консумация, от
меса или карантии

03

ГЛАВА 3 — РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ
И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ

0301

Живи риби
– Декоративни риби

– Други живи риби
0301 91

0301 92

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

– – Змиорки (Anguilla spp.)

0301 92 10 – – – С дължина, по-малка от 12 cm

L 250/113

Селско стопан
ство

0210 99 85 – – – – –

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Сектор

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0301 92 30 – – – С дължина от 12 cm или повече, но под
20 cm

Рибарство

Осв.

A*

А

0301 92 90 – – – С дължина 20 cm или повече

Рибарство

Осв.

A*

А

0301 93 00 – – Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Рибарство

8%

A*

А

0301 94 10 – – – Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)

Рибарство

16 %

A*

А

0301 94 90 – – – Тихоокеански червен тон (Thunnus orienta
lis)

Рибарство

16 %

A*

А

0301 95 00 – – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

Рибарство

16 %

A*

А

Описание

Бележка

L 250/114

Сектор

КН 2014

BG

0301 99

– – Атлантически и тихоокеански червен тон
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0301 94

– – – Сладководни
Тихоокеанскисьомги (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou и
Oncorhynchus rhodurus), атлантически
сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви
(Hucho hucho)

Рибарство

2%

A*

А

0301 99 18 – – – –

Други

Рибарство

8%

A*

А

16.9.2016 г.

0301 99 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

16 %

A*

А

0302 11 10 – – – От видовете Oncorhynchus apache или Oncor
hynchus chrysogaster

Рибарство

8%

A*

А

0302 11 20 – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с
хриле, изкормени, с единично тегло, по-го
лямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и
без хриле, с единично тегло, по-голямо от
1 kg

Рибарство

12 %

A*

А

0302 11 80 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0302 13 00 – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

Рибарство

2%

A*

А

0302 14 00 – – Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Рибарство

2%

A*

А

0302 19 00 – – Други

Рибарство

8%

A*

А

Описание

0301 99 85 – – – Други
Риби, пресни или охладени, с изключение на филе
тата и другите меса от риби от № 0304

BG

0302

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Пъстървови, с изключение на черния дроб, хай
вера и семенната течност
0302 11

Официален вестник на Европейския съюз

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

L 250/115

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0302 21 10 – – – Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

Рибарство

8%

A*

А

0302 21 30 – – – Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglos
sus)

Рибарство

8%

A*

А

0302 21 90 – – – Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 22 00 – – Писия от вида Pleuronectes platessa

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 23 00 – – Морски език (Solea spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 24 00 – – Калкани (Psetta maxima)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 29 10 – – – Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 29 80 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

Рибарство

Осв.

A*

А

Описание

0302 21

– – Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglos
sus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0302 29

BG

– Плоски риби (Pleurоnectidae, Bothidae, Cynoglossi
dae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с из
ключение на черния дроб, хайвера и семенната
течност

Бележка

L 250/116

Сектор

КН 2014

– Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби
с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pela
mis), с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност
– – Бял тон (Thunnus alalunga)

0302 31 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

16.9.2016 г.

0302 31

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

22 %

A*

А

0302 32 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 32 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

0302 33 10 – – – Предназначени за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 33 90 – – – Други

Рибарство

22 %

A*

А

0302 34 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 34 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

Описание

0302 31 90 – – – Друг

0302 34

0302 35

– – Скокливи риби или риби с набразден корем

– – Тонот вида Thunnus obesus

Официален вестник на Европейския съюз

0302 33

– – Тон сжълти перки — албакор (Thunnus albaca
res)

BG

0302 32

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Атлантически и тихоокеански червен тон
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
Предназначен за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 35 19 – – – –

Друг

Рибарство

22 %

A*

А

L 250/117

0302 35 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/118

КН 2014

– – – Тихоокеански червен тон (Thunnus orienta
lis)
Предназначен за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 35 99 – – – –

Друг

Рибарство

22 %

A*

А

0302 36 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 36 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

0302 39 20 – – – Предназначени за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 39 80 – – – Други

Рибарство

22 %

A*

А

0302 41 00 – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 42 00 – – Аншоа (Engraulis spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 36

– – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0302 39

BG

0302 35 91 – – – –

– Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа
(Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sar
dinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот,
трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus) и сафриди (Trachurus spp.), кобия (Rac
hycentron canadum) и риба меч (Xiphias gladius), с
изключение на черния дроб, хайвера и семенната
течност
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0302 43 10 – – – Сардини от вида Sardina pilchardus

Рибарство

23 %

A*

А

0302 43 30 – – – Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sar
dinella spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 43 90 – – – Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

Рибарство

13 %

A*

А

0302 44 00 – – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

Рибарство

20 %

A*

А

0302 45 10 – – – Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 45 30 – – – Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 45 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

0302 46 00 – – Кобия (Rachycentron canadum)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 47 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

Рибарство

15 %

A*

А

Рибарство

12 %

A*

А

0302 43

Описание

– – Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона
или цаца (Sprattus sprattus)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– – Сафриди (Trachurus spp.)

Официален вестник на Европейския съюз

0302 45

– Риби отсемействата Bregmacerotidae, Euclichthyi
dae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccii
dae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на
черния дроб, хайвера и семенната течност
0302 51

0302 51 10 – – – Отвида Gadus morhua (Атлантическа треска)

L 250/119

– – Треска отвидовете Gadus morhua, Gadus ogac
или Gadus macrocephalus

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0302 51 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0302 52 00 – – Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 53 00 – – Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 54

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/120

Сектор

КН 2014

– – Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
– – – Мерлузи от рода Merluccius
Бели мерлузи (Merиuccius capensis) и
черни мерлузи (Merluccius paradoxus)

Рибарство

15 %

C*

А

0302 54 15 – – – –

Австралийски мерлузи (Merluccius austra
lis)

Рибарство

15 %

C*

А

0302 54 19 – – – –

Други

Рибарство

15 %

C*

А

0302 54 90 – – – Мерлузи от рода Urophycis

Рибарство

15 %

C*

А

0302 55 00 – – Минтай (Theragra chalcogramma)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 56 00 – – Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Mic
romesistius australis)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 59 10 – – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна
треска)

Рибарство

12 %

A*

А

0302 59 20 – – – Мерланг (Merlangius merlangus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 59 30 – – – Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 59

Официален вестник на Европейския съюз

0302 54 11 – – – –

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0302 59 40 – – – Морски щуки (Molva spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 59 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

0302 71 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.)

Рибарство

8%

A*

А

0302 72 00 – – Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
rias spp., Ictalurus spp.)

Рибарство

8%

A*

А

0302 73 00 – – Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Рибарство

8%

A*

А

0302 74 00 – – Змиорки (Anguilla spp.)

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 79 00 – – Други

Рибарство

8%

A*

А

0302 81 10 – – – Обикновена бодлива акула (Squalus acant
hias)

Рибарство

6%

A*

А

0302 81 20 – – – Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

Рибарство

6%

A*

А

0302 81 30 – – – Селдова акула (Lamna nasus)

Рибарство

8%

A*

А

– Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки
(Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и
змееглави (Channa spp.), с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Другириби, с изключение на черния дроб, хай
вера и семенната течност
0302 81

– – Акули

L 250/121

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0302 81 90 – – – Други

Рибарство

8%

A*

А

0302 82 00 – – Скатови (Rajidae)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 83 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 84 10 – – – Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 84 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

0302 85 10 – – – Морски каракуди от видовете Dentex dentex
(зубани) и Pagellus spp. (пагели)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 85 30 – – – Риби от вида Sparus aurata (кралски кара
куди)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 85 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

Осв.

A*

А

0302 84

0302 89

– – Лаврак (Dicentrarchus spp.)

– – Спарови (Sparidae)

Официален вестник на Европейския съюз

0302 85

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/122

Сектор

КН 2014

– – Други

0302 89 10 – – – Сладководни риби
– – – Други
––––

Предназначени за промишлено произ
водство на продуктите от № 1604

16.9.2016 г.

0302 89 21 – – – – –

Риби от рода Euthynnus, различни от ско
кливите риби или рибите с набразден ко
рем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), упо
менати в подпозиция 0302 33

Описание

0302 89 29 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

22 %

A*

А

Морски костури (Sebastes spp.)

0302 89 31 – – – – –

Отвида Sebastes marinus (златист ко
стур)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 89 39 – – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

Платика (Brama spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0302 89 50 – – – –

Въдичари (Lophius spp.)

Рибарство

15 %

C*

А

0302 89 60 – – – –

Риби отвида Genypterus blacodes

Рибарство

7,5 %

A*

А

0302 89 90 – – – –

Други

Рибарство

15 %

A*

А

0302 90 00 – Черен дроб, хайвер и семенна течност

Рибарство

10 %

A*

А

0303 11 00 – – Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)

Рибарство

2%

A*

А

0303 12 00 – – Другитихоокеански сьомги (Oncorhynchus gor
buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou и Oncorhynchus rhodurus)

Рибарство

2%

A*

А

0303 13 00 – – Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Рибарство

2%

A*

А

Риби замразени, с изключение на филетата и дру
гите меса от риби от № 0304

Официален вестник на Европейския съюз

0302 89 40 – – – –

0303

Бележка

BG

––––

Други

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Пъстървови, с изключение на черния дроб, хай
вера и семенната течност

L 250/123

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 14 10 – – – Отвидовете Oncorhynchus apache или Oncor
hynchus chrysogaster

Рибарство

9%

A*

А

0303 14 20 – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с
хриле, изкормени, с единично тегло, по-го
лямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и
без хриле, с единично тегло, по-голямо от
1 kg

Рибарство

12 %

A*

А

0303 14 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0303 19 00 – – Други

Рибарство

9%

A*

А

0303 23 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.)

Рибарство

8%

A*

А

0303 24 00 – – Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
rias spp., Ictalurus spp.)

Рибарство

8%

A*

А

0303 25 00 – – Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Рибарство

8%

A*

А

0303 14

Описание

BG

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

Бележка

L 250/124

Сектор

КН 2014

Официален вестник на Европейския съюз

– Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Panga
sius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки
(Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и
змееглави (Channa spp.), с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 26 00 – – Змиорки (Anguilla spp.)

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 29 00 – – Други

Рибарство

8%

A*

А

0303 31 10 – – – Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 31 30 – – – Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglos
sus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 31 90 – – – Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 32 00 – – Писия от вида Pleuronectes platessa

Рибарство

15 %

A*

А

0303 33 00 – – Морски език (Solea spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 34 00 – – Калкани (Psetta maxima)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 39 10 – – – Речни писии (Platichthys flesus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 39 30 – – – Камбала (риби от рода Rhombosolea)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 39 50 – – – Риби от видовете Pelotreis flavilatus или Pel
torhamphus novaezelandiae

Рибарство

7,5 %

A*

А

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Плоски риби (Pleurоnectidae, Bothidae, Cynoglossi
dae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с из
ключение на черния дроб, хайвера и семенната
течност
0303 31

Официален вестник на Европейския съюз

0303 39

– – Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglos
sus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

– – Други

L 250/125

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

15 %

A*

А

0303 41 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 41 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

Описание

0303 39 85 – – – Други

0303 41

– – Бял тон (Thunnus alalunga)

– – Тон с жълти перки — албакор (Thunnus alba
cares)
– – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604
––––

Цял

0303 42 12 – – – – –

С единично тегло, по-голямо от 10 kg

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 42 18 – – – – –

Друг

Рибарство

Осв.

A*

А

––––

Официален вестник на Европейския съюз

0303 42

BG

– Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби
с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pela
mis), с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност

Бележка

L 250/126

Сектор

КН 2014

Друг
С единично тегло, по-голямо от 10 kg

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 42 48 – – – – –

Друг

Рибарство

Осв.

A*

А

Рибарство

22 %

A*

А

0303 42 90 – – – Друг

16.9.2016 г.

0303 42 42 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 43 10 – – – Предназначени за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 43 90 – – – Други

Рибарство

22 %

A*

А

0303 44 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 44 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

0303 43

0303 44

– – Тон от вида Thunnus obesus

– – Атлантически и тихоокеански червен тон
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
– – – Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)

0303 45 12 – – – –

Предназначен за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 45 18 – – – –

Друг

Рибарство

22 %

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0303 45

– – Скокливи риби или риби с набразден корем

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Тихоокеански червен тон (Thunnus orienta
lis)
Предназначен за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 45 99 – – – –

Друг

Рибарство

22 %

A*

А

L 250/127

0303 45 91 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 46 10 – – – Предназначен за промишлено производство
на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 46 90 – – – Друг

Рибарство

22 %

A*

А

0303 49 20 – – – Предназначени за промишлено производ
ство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 49 85 – – – Други

Рибарство

22 %

A*

А

Рибарство

15 %

A*

А

0303 53 10 – – – Сардини от видаSardina pilchardus

Рибарство

23 %

A*

А

0303 53 30 – – – Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sar
dinella spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 46

– – Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

– – Други

0303 51 00 – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Официален вестник на Европейския съюз

– Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), сар
дини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сарди
нели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца
(Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus) и са
фриди (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron cana
dum) и риба меч (Xiphias gladius), с изключение
на черния дроб, хайвера и семенната течност

0303 53

Бележка

BG

0303 49

Описание

L 250/128

Сектор

КН 2014

– – Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона
или цаца (Sprattus sprattus)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

13 %

A*

А

0303 54 10 – – – От видовете на обикновената скумрия
(Scomber scombrus или Scomber japonicus)

Рибарство

Вж. бележката

A*

А

0303 54 90 – – – От вида на австралийската скумрия (Scom
ber australasicus)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 55 10 – – – Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 55 30 – – – Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 55 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

0303 56 00 – – Кобия (Rachycentron canadum)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 57 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

Рибарство

7,5 %

A*

А

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

12 %

A*

А

Описание

0303 53 90 – – – Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

– – Сафриди (Trachurus spp.)

От 15 февруари до 15 юни: осв.; от 16 юни до
14 февруари: 20 %.

Официален вестник на Европейския съюз

0303 55

– – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

BG

0303 54

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyi
dae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccii
dae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на
черния дроб, хайвера и семенната течност
0303 63

– – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus
Gadus

morhua

(Атлантическа

0303 63 30 – – – От вида Gadus ogac (Гренландска треска)

L 250/129

0303 63 10 – – – От вида
треска)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 63 90 – – – От вида Gadus macrocephalus (Тихоокеанска
треска)

Рибарство

12 %

A*

А

0303 64 00 – – Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 65 00 – – Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 66

– – Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303 66 11 – – – –

Бяла мерлуза (Merluccius capensis) и черна
мерлуза (Merluccius paradoxus)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 66 12 – – – –

Аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)

Рибарство

15 %

C*

А

0303 66 13 – – – –

Австралийска мерлуза (Merluccius austra
lis)

Рибарство

15 %

C*

А

0303 66 19 – – – –

Други

Рибарство

15 %

C*

А

0303 66 90 – – – Мерлузи от рода Urophycis (налим)

Рибарство

15 %

C*

А

0303 67 00 – – Минтай (Theragra chalcogramma)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 68 10 – – – Трескоподобни (Micromesistius poutassou или
Gadus poutassou)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 68 90 – – – Синя австралийска треска (Micromesistius
australis)

Рибарство

7,5 %

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Мерлузи от рода Merluccius

0303 68

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/130

Сектор

КН 2014

– – Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Mic
romesistius australis)

16.9.2016 г.

0303 69 10 – – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна
треска)

Рибарство

12 %

A*

А

0303 69 30 – – – Мерланг (Merlangius merlangus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 69 50 – – – Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 69 70 – – – Новозенландски
novaezelandiae)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 69 80 – – – Морски щуки (Molva spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 69 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

0303 81 10 – – – Обикновена бодлива акула (Squalus acant
hias)

Рибарство

6%

A*

А

0303 81 20 – – – Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

Рибарство

6%

A*

А

0303 81 30 – – – Селдова акула (Lamna nasus)

Рибарство

8%

A*

А

0303 81 90 – – – Други

Рибарство

8%

A*

А

0303 82 00 – – Скатови (Rajidae)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 83 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 69

– – Други

макруронус

(Macruronus

– Други риби, с изключение на черния дроб, хай
вера и семенната течност
0303 81

– – Акули

Бележка

L 250/131

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0303 84 10 – – – Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 84 90 – – – Други

Рибарство

15 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

0303 84

Бележка

– – Лаврак (Dicentrarchus spp.)
BG

0303 89

Описание

L 250/132

Сектор

КН 2014

– – Други

0303 89 10 – – – Сладководни риби

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други
––––

Риби от рода Euthynnus, различни от ско
кливите риби или рибите с набразден ко
рем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), упо
менати в подпозиция 0303 43

0303 89 21 – – – – –

Предназначени за промишлено произ
водство на продуктите от № 1604

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 89 29 – – – – –

Други

Рибарство

22 %

A*

А

––––

Морскикостури (Sebastes spp.)

0303 89 31 – – – – –

Отвида Sebastes marinus (златист ко
стур)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 89 39 – – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

Риби от вида Orcynopsis unicolor

Рибарство

Вж. бележката

A*

А

0303 89 45 – – – –

Аншоа (Engraulis spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

От 15 февруари до 15 юни: осв.; от 16 юни до
14 февруари: 10 %.

16.9.2016 г.

0303 89 40 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

15 %

A*

А

0303 89 55 – – – –

Риби от вида Sparus aurata (кралски кара
куди)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 89 60 – – – –

Платика (Brama spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 89 65 – – – –

Въдичари (Lophius spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0303 89 70 – – – –

Риби от вида Genypterus blacodes

Рибарство

7,5 %

A*

А

0303 89 90 – – – –

Други

Рибарство

15 %

A*

А

0303 90 10 – – Хайвер и семенна течност от риби, предназна
чени за производството на дезоксирибону
клеинова киселина или протаминсулфат

Рибарство

Осв.

A*

А

0303 90 90 – – Други

Рибарство

10 %

A*

А

Рибарство

9%

C*

А

0303 90

0304

– Черен дроб, хайвер и семенна течност

Официален вестник на Европейския съюз

Морски каракуди от видовете Dentex den
tex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)

BG

0303 89 50 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

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

0304 31 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.)

L 250/133

– Пресни илиохладени филета от тилапия (Oreoch
romis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cypri
nus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.),
нилски костур (Lates niloticus) и змееглави
(Channa spp.)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0304 32 00 – – Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
rias spp., Ictalurus spp.)

Рибарство

9%

C*

А

0304 33 00 – – Нилскикостур (Lates niloticus)

Рибарство

9%

C*

А

0304 39 00 – – Други

Рибарство

9%

C*

А

Рибарство

2%

A*

А

0304 42 10 – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с единично те
гло, по-голямо от 400 g

Рибарство

12 %

A*

А

0304 42 50 – – – От видовете Oncorhynchus apache и Oncor
hynchus chrysogaster

Рибарство

9%

A*

А

0304 42 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0304 43 00 – – Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cyno
glossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)

Рибарство

18 %

A*

А

Описание

Бележка

L 250/134

Сектор

КН 2014

BG

– Пресни или охладени филета от други риби

0304 42

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

Официален вестник на Европейския съюз

0304 41 00 – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), ат
лантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0304 44 10 – – – Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) и риби от вида Boreogadus
saida

Рибарство

18 %

A*

А

0304 44 30 – – – Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

18 %

A*

А

0304 44 90 – – – Други

Рибарство

18 %

A*

А

0304 45 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

Рибарство

18 %

A*

А

0304 46 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

Рибарство

18 %

A*

А

Рибарство

9%

C*

А

0304 44

Описание

– – Риби от семействатаBregmacerotidae, Euclichthyi
dae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae и Muraenolepididae

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– – Други

0304 49 10 – – – Сладководни риби
– – – Други
0304 49 50 – – – –

Морски костур (Sebastes spp.)

Рибарство

18 %

A*

А

0304 49 90 – – – –

Други

Рибарство

18 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0304 49

– Други, пресни или охладени

L 250/135

0304 51 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур
(Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0304 52 00 – – Пъстървови

Рибарство

8%

A*

А

0304 53 00 – – Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae и Muraenolepididae

Рибарство

15 %

A*

А

0304 54 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 55 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

0304 59

Бележка

– – Други

0304 59 10 – – – Сладководни риби
– – – Други
0304 59 50 – – – –

От херинги

Рибарство

Вж. бележката

A*

А

0304 59 90 – – – –

Други

Рибарство

15 %

A*

А

0304 61 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.)

Рибарство

9%

C*

А

0304 62 00 – – Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Cla
rias spp., Ictalurus spp.)

Рибарство

9%

C*

А

От 15 февруари до 15 юни: осв.; от 16 юни до
14 февруари: 15 %.

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/136

Сектор

КН 2014

– Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.),
сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn
godon piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски
костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0304 63 00 – – Нилски костур (Lates niloticus)

Рибарство

9%

C*

А

0304 69 00 – – Други

Рибарство

9%

C*

А

0304 71 10 – – – Треска от вида Gadus macrocephalus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 71 90 – – – Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 72 00 – – Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 73 00 – – Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

7,5 %

A*

А

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Замразени филета от риби от семействата Breg
macerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepi
didae
0304 71

– – Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Официален вестник на Европейския съюз

0304 74

– – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus

– – – Мерлузи от рода Merluccius
Бяла мерлуза (Merluccius capensis) и черна
мерлуза (Merluccius paradoxus)

Рибарство

7,5 %

B*

А

0304 74 15 – – – –

Аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 74 19 – – – –

Други

Рибарство

6,1 %

A*

А

0304 74 90 – – – Мерлузи от рода Urophycis (налим)

Рибарство

7,5 %

A*

А

L 250/137

0304 74 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

13,7 %

A*

А

0304 79 10 – – – Риби от вида Boreogadus saida (полярна
треска)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 79 30 – – – Мерланг (Merlangius merlangus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 79 80 – – – Морски щуки (Molva spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 79 90 – – – Други

Рибарство

15 %

C*

А

Рибарство

2%

A*

А

0304 82 10 – – – От вида Oncorhynchus mykiss, с единично те
гло, по-голямо от 400 g

Рибарство

12 %

A*

А

0304 82 50 – – – От видовете Oncorhynchus apache или Oncor
hynchus chrysogaster

Рибарство

9%

A*

А

Описание

0304 75 00 – – Минтай (Theragra chalcogramma)
– – Други

макруронус

(Macruronus

– Замразени филета от други риби
0304 81 00 – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), ат
лантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)
0304 82

Официален вестник на Европейския съюз

0304 79 50 – – – Новозенландски
novaezelandiae)

BG

0304 79

Бележка

L 250/138

Сектор

КН 2014

– – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

12 %

A*

А

0304 83 10 – – – Морска писия (Pleuronectes platessa)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 83 30 – – – Речна писия (Platichthys flesus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 83 50 – – – Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 83 90 – – – Други

Рибарство

15 %

C*

А

0304 84 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 85 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 86 00 – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 87 00 – – Тон (от родаThunnus), скокливи риби или
риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwo
nus) pelamis]

Рибарство

18 %

A*

А

Рибарство

9%

C*

А

Рибарство

7,5 %

A*

А

Описание

0304 82 90 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0304 89

– – Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cyno
glossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)

BG

0304 83

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

0304 89 10 – – – Сладководни риби
– – – Други
––––

От видаSebastes marinus (златист ко
стур)

L 250/139

0304 89 21 – – – – –

Морски костур (Sebastes spp.)

Описание

0304 89 29 – – – – –

Други
Риби от рода Euthynnus, различни от ско
кливи риби или риби с набразден корем
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), упоме
нати в подпозиция 0304 87 00

––––

Скумрия (Scomber scombrus, Scomber au
stralasicus, Scomber japonicus) и риби от
вида Orcynopsis unicolor

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

7,5 %

A*

А

Рибарство

18 %

A*

А

Скумрия от видовете Scomber australasi
cus

Рибарство

15 %

A*

А

0304 89 49 – – – – –

Други

Рибарство

15 %

A*

А

––––

Акули

0304 89 51 – – – – –

Обикновена бодлива акула и котешка
акула (Squalus acanthias, Scylorhinus
spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 89 55 – – – – –

Селдова акула (Lamna nasus)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 89 59 – – – – –

Други акули

Рибарство

7,5 %

A*

А

Въдичари (Lophius spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 89 90 – – – –

Други

Рибарство

15 %

C*

А

Рибарство

7,5 %

A*

А

– Други, замразени
0304 91 00 – – Риба меч (Xiphias gladius)

16.9.2016 г.

0304 89 60 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

0304 89 41 – – – – –

Бележка

BG

0304 89 30 – – – –

Сектор

L 250/140

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 93 10 – – – Сурими

Рибарство

14,2 %

A*

А

0304 93 90 – – – Други

Рибарство

8%

A*

А

0304 94 10 – – – Сурими

Рибарство

14,2 %

A*

А

0304 94 90 – – – Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

Рибарство

14,2 %

A*

А

Рибарство

7,5 %

A*

А

Описание

0304 92 00 – – Кликач (Dissostichus spp.)

0304 95

– – Минтай (Theragra chalcogramma)

– – Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни
от минтай (Theragra chalcogramma)

0304 95 10 – – – Сурими

Официален вестник на Европейския съюз

0304 94

– – Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур
(Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)

BG

0304 93

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Други
––––

Треска от вида Gadus macrocephalus

L 250/141

0304 95 21 – – – – –

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) и риби от вида Boreogadus
saida

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Треска от вида Gadus morhua

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 95 29 – – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 95 40 – – – –

Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 95 50 – – – –

Мерлузи от рода Merluccius

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 95 60 – – – –

Трескоподобни (Micromesistius poutassou
или Gadus poutassou)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 95 90 – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

Рибарство

14,2 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

Вж. бележката

A*

А

0304 99

Официален вестник на Европейския съюз

0304 95 30 – – – –

BG

0304 95 25 – – – – –

Бележка

– – Други

0304 99 10 – – – Сурими

L 250/142

КН 2014

– – – Други

0304 99 21 – – – –

––––

Други

Херинги (Clupea harengus, Clupea palla
sii)

От 15 февруари до 15 юни: осв.; от 16 юни до
14 февруари: 15 %.

16.9.2016 г.

0304 99 23 – – – – –

Сладководни риби

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

8%

A*

А

0304 99 55 – – – – –

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 99 61 – – – – –

Платика (Brama spp.)

Рибарство

15 %

A*

А

0304 99 65 – – – – –

Въдичари (Lophius spp.)

Рибарство

7,5 %

A*

А

0304 99 99 – – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

0305 10 00 – Брашна, прахове и агломерати под форма на гра
нули, от риби, годни за консумация от човека

Рибарство

13 %

A*

А

0305 20 00 – Черен дроб, хайвер и семенна течност, от риби,
сушени, пушени, осолени или в саламура

Рибарство

11 %

A*

А

Рибарство

16 %

A*

А

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пу
шени, дори топло пушени; брашна, прахове и агло
мерати под формата на гранули, от риби, годни за
консумация от човека

Официален вестник на Европейския съюз

Морски костур (Sebastes spp.)

BG

0304 99 29 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Филета от риби, сушени, осолени или в сала
мура, но непушени

L 250/143

0305 31 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур
(Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)

0305 32

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/144

КН 2014

– – Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclicht
hyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Mer
lucciidae, Moridae и Muraenolepididae
BG

– – – Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) и риби от вида Boreogadus
saida
Треска от вида Gadus macrocephalus

Рибарство

16 %

A*

А

0305 32 19 – – – –

Други

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

16 %

A*

А

0305 39 10 – – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar)
и дунавски пъстърви (Hucho hucho), осолени
или в саламура

Рибарство

15 %

A*

А

0305 39 50 – – – Черни писии (Reinhardtius hippoglossоides),
осолени или в саламура

Рибарство

15 %

A*

А

0305 39 90 – – – Други

Рибарство

16 %

A*

А

Рибарство

13 %

A*

А

0305 32 90 – – – Други
0305 39

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0305 32 11 – – – –

– Риби пушени, включително филетата, различни
от годни за консумация карантии от риби

16.9.2016 г.

0305 41 00 – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), ат
лантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0305 42 00 – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Рибарство

10 %

A*

А

0305 43 00 – – Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и On
corhynchus chrysogaster)

Рибарство

14 %

A*

А

0305 44 10 – – – Змиорки (Anguilla spp.)

Рибарство

14 %

A*

А

0305 44 90 – – – Други

Рибарство

14 %

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0305 49 10 – – – Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)

Рибарство

15 %

A*

А

0305 49 20 – – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglos
sus)

Рибарство

16 %

A*

А

0305 49 30 – – – Скумрии (Scomber scombrus, Scomber austra
lasicus, Scomber japonicus)

Рибарство

14 %

A*

А

0305 49 80 – – – Други

Рибарство

14 %

A*

А

0305 44

0305 49

Описание

– – Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур
(Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)

– – Други

Бележка

L 250/145

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0305 51 10 – – – Сушени, неосолени

Рибарство

13 %

A*

А

0305 51 90 – – – Сушени и осолени

Рибарство

13 %

A*

А

0305 59 10 – – – Риби от видаBoreogadus saida (полярна
треска)

Рибарство

13 %

A*

А

0305 59 30 – – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Рибарство

12 %

A*

А

0305 59 50 – – – Аншоа (Engraulis spp.)

Рибарство

10 %

A*

А

0305 59 70 – – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglos
sus)

Рибарство

15 %

A*

А

0305 59 80 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0305 61 00 – – Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Рибарство

12 %

A*

А

0305 62 00 – – Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus

Рибарство

13 %

A*

А

0305 63 00 – – Аншоа (Engraulis spp.)

Рибарство

10 %

A*

А

Описание

Бележка

L 250/146

Сектор

КН 2014

– Риби сушени, дори осолени, но непушени, раз
лични от годни за консумация карантии от риби
– – Видове треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Ga
dus macrocephalus)

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0305 59

BG

0305 51

– Риби осолени, но несушени, нито пушени и
риби в саламура, различни от годни за консума
ция карантии от риби

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

12 %

A*

А

0305 69 10 – – – Полярна треска (Boreogadus saida)

Рибарство

13 %

A*

А

0305 69 30 – – – Атлантически писии (Hippoglossus hippoglos
sus)

Рибарство

15 %

A*

А

0305 69 50 – – Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), ат
лантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Рибарство

11 %

A*

А

0305 69 80 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0305 71 10 – – – Пушени

Рибарство

14 %

A*

А

0305 71 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

0305 72 00 – – Глави, опашки и плавателни мехури от риби

Рибарство

13 %

A*

А

0305 64 00 – – Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu
rus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур
(Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
0305 69

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Перки, глави, опашки, плавателни мехури от
риби и други годни за консумация карантии от
риби
0305 71

– – Перки от акула

L 250/147

Описание

0305 79 00 – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

13 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, ох
ладени, замразени, сушени, осолени или в сала
мура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори
топло пушени; ракообразни с черупките, варени
във вода или на пара, дори охладени, замразени,
сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове
и агломерати под форма на гранули, от ракооб
разни, годни за консумация от човека

– – Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

0306 11 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин
– – – Други
0306 11 10 – – – –

Опашки от лангусти

Рибарство

12,5 %

A*

А

0306 11 90 – – – –

Други

Рибарство

12,5 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

6%

A*

А

0306 12

Официален вестник на Европейския съюз

– Замразени
0306 11

Бележка

BG

0306

Сектор

L 250/148

КН 2014

– – Омари (Homarus spp.)

0306 12 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

0306 12 10 – – – –

Цели

16.9.2016 г.

– – – Други

Описание

0306 12 90 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

16 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Бележка

BG

0306 14

Други

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Раци

0306 14 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

– – – Други

Раци от видовете Paralithodes camchaticus,
Chionоecetes spp. и Cаllinectes sapidus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 14 30 – – – –

Раци от вида Cancer pagurus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 14 90 – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 15 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0306 15 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

0306 15

0306 16

– – Норвежки омари (Nephrops norvegicus)

Официален вестник на Европейския съюз

0306 14 10 – – – –

– – Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon
crangon)
L 250/149

0306 16 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/150

КН 2014

– – – Други
Сиви скариди от вида Crangon crangon

Рибарство

18 %

A*

А

0306 16 99 – – – –

Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

0306 17

– – Други скариди

– – – Други
0306 17 91 – – – –

Дълбоководни розови скариди (Parapeneus
longriostrus)

Рибарство

12 %

A*

А

0306 17 92 – – – –

Скариди от рода Penaeus

Рибарство

12 %

A*

А

0306 17 93 – – – –

Скариди от семейство Pandalidae, раз
лични от тези от рода Pandalus

Рибарство

12 %

A*

А

0306 17 94 – – – –

Скариди от рода Crangon, различни от
тези от вида Crangon crangon

Рибарство

18 %

A*

А

0306 17 99 – – – –

Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0306 17 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

0306 19

BG

0306 16 91 – – – –

– – Други, включително брашна, прахове и агло
мерати под форма на гранули, от ракообразни,
годни за консумация от човека
16.9.2016 г.

0306 19 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Речни раци

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 19 90 – – – –

Други

Рибарство

12 %

A*

А

0306 21 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0306 21 90 – – – Други

Рибарство

12,5 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

BG

0306 19 10 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Незамразени

0306 22

– – Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)

– – Омари (Homarus spp.)

0306 22 10 – – – Живи

Официален вестник на Европейския съюз

0306 21

– – – Други
0306 22 30 – – – –

––––

Пушени, дори без черупки, дори топло
пушени, необработени по друг начин
Други
Цели

Рибарство

8%

A*

А

0306 22 99 – – – – –

Други

Рибарство

10 %

A*

А

L 250/151

0306 22 91 – – – – –

0306 24

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

8%

A*

А

Бележка

L 250/152

КН 2014

– – Раци
BG

0306 24 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин
– – – Други
Раци от вида Cancer pagurus

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 24 80 – – – –

Други

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 25 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0306 25 90 – – – Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

18 %

A*

А

0306 25

0306 26

– – Норвежки омари (Nephrops norvegicus)

– – Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon
crangon)

0306 26 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

0306 24 30 – – – –

– – – Други
––––

Пресни или охладени, или варени във
вода или на пара

16.9.2016 г.

0306 26 31 – – – – –

Сиви скариди от вида Crangon crangon

Описание

0306 26 39 – – – – –

0306 27

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

18 %

A*

А

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

– – Други скариди

0306 27 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

0306 27 91 – – – –

Скариди от семейство Pandalidae, раз
лични от тези от рода Pandalus

Рибарство

12 %

A*

А

0306 27 95 – – – –

Скариди от рода Crangon, различни от
тези от вида Crangon crangon

Рибарство

18 %

A*

А

0306 27 99 – – – –

Други

Рибарство

12 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

– – Други, включително брашна, прахове и агло
мерати под форма на гранули, от ракообразни,
годни за консумация от човека

0306 29 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

0306 29

Бележка

BG

0306 26 90 – – – –

Други

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Речни раци

Рибарство

7,5 %

A*

А

0306 29 90 – – – –

Други

Рибарство

12 %

A*

А

L 250/153

0306 29 10 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0307 11 10 – – – Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с еди
нично тегло, включително черупката, не поголямо от 40 g

Рибарство

Осв.

A*

А

0307 11 90 – – – Други

Рибарство

9%

A*

А

0307 19 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0307 19 90 – – – Други

Рибарство

9%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

0307

Описание

BG

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охла
дени, 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

Бележка

L 250/154

Сектор

КН 2014

– Стриди
0307 11

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0307 19

– – Живи, пресни или охладени

– Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици,
други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Pla
copecten
0307 21 00 – – Живи, пресни или охладени
0307 29

– – Други
16.9.2016 г.

0307 29 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Миди Сен Жак (Pecten maximus), замра
зени

Рибарство

8%

A*

А

0307 29 90 – – – –

Други

Рибарство

8%

A*

А

0307 31 10 – – – От видовете Mytilus spp.

Рибарство

10 %

A*

А

0307 31 90 – – – От видовете Perna spp.

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

BG

0307 29 10 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Миди от вида Mytilus spp. или от вида Perna
spp.

0307 39

– – Живи, пресни или охладени

– – Други

0307 39 05 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин
– – – Други
0307 39 10 – – – –

От видовете Mytilus spp.

Рибарство

10 %

A*

А

0307 39 90 – – – –

От видовете Perna spp.

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0307 31

– Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и се
пиоли (Sepiola spp.); калмари и рогачи (Omma
strephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp.)
0307 41

– – Живи, пресни или охладени
L 250/155

0307 41 10 – – – Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и
сепиоли (Sepiola spp.)

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/156

КН 2014

– – – Калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Lo
ligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)
От видоветеLoligo spp.

Рибарство

6%

A*

А

0307 41 99 – – – –

Други

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

0307 49

BG

0307 41 92 – – – –

– – Други

– – – Замразени
––––

Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)
и сепиоли (Sepiola spp.)

–––––

От рода Sepiola

0307 49 09 – – – – – –

От вида Sepiola rondeleti

Рибарство

6%

A*

А

0307 49 11 – – – – – –

Други

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

0307 49 18 – – – – –
––––

Други

Официален вестник на Европейския съюз

0307 49 05 – – – Пушени, дори топло пушени, необработени
по друг начин

Калмари и рогачи (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

–––––

От видовете Loligo spp.
Калмари oт вида Loligo vulgaris

Рибарство

6%

A*

А

0307 49 33 – – – – – –

Калмари oт вида Loligo pealei

Рибарство

6%

A*

А

16.9.2016 г.

0307 49 31 – – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Калмари oт вида Loligo patagonica

Рибарство

6%

A*

А

0307 49 38 – – – – – –

Други

Рибарство

6%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

0307 49 59 – – – – –

Други

BG

0307 49 35 – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)
и сепиоли (Sepiola spp.)

––––

Калмари и рогачи (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.)

0307 49 92 – – – – –

От видоветеLoligo spp.

Рибарство

6%

A*

А

0307 49 99 – – – – –

Други

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

8%

C*

А

– Октоподи (Octopus spp.)
0307 51 00 – – Живи, пресни или охладени
0307 59

Официален вестник на Европейския съюз

0307 49 71 – – – –

– – Други

0307 59 05 – – – Пушени, дори топло пушени, необработени
по друг начин
– – – Други
Замразени

L 250/157

0307 59 10 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

8%

A*

А

0307 60 10 – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0307 60 90 – – Други

Рибарство

Осв.

A*

А

Рибарство

11 %

A*

А

0307 79 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0307 79 30 – – – Средиземноморски миди или други видове
от семейство Veneridae, замразени

Рибарство

8%

A*

А

0307 79 90 – – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

Рибарство

11 %

A*

А

0307 59 90 – – – –

0307 60

Други

– Охлюви, различни от морските

0307 79

– – Други

0307 81 00 – – Живи, пресни или охладени

16.9.2016 г.

– Морски охлюви абалон (Haliotis spp.)

Официален вестник на Европейския съюз

– Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae,
Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Meso
desmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Soleni
dae, Tridacnidae и Veneridae)

0307 71 00 – – Живи, пресни или охладени

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/158

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0307 89 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Рибарство

20 %

A*

А

0307 89 90 – – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

0307 91 10 – – – Калмари от вида Todarodes sagittatus (Euro
pean flying squid)

Рибарство

6%

A*

А

0307 91 90 – – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

0307 89

– – Други

– Други, включително брашна, прахове и агломе
рати под форма на гранули, годни за консумация
от човека
0307 91

0307 99

– – Живи, пресни или охладени

– – Други

0307 99 10 – – – Пушени, дори без черупки, дори топло пу
шени, необработени по друг начин

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Замразени
От видовете Illex spp.

Рибарство

8%

A*

А

0307 99 14 – – – –

Калмари от вида Todarodes sagittatus (Eu
ropean flying squid)

Рибарство

6%

A*

А

0307 99 17 – – – –

Други

Рибарство

11 %

A*

А

L 250/159

0307 99 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/160

КН 2014

– – – Други
6%

A*

А

0307 99 80 – – – –

Други

Рибарство

11 %

A*

А

Рибарство

11 %

A*

А

0308 19 10 – – – Пушени, дори топло пушени, необработени
по друг начин

Рибарство

26 %

A*

А

0308 19 30 – – – Замразени

Рибарство

11 %

A*

А

0308 19 90 – – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

Рибарство

11 %

A*

А

0308

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и
мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, су
шени, осолени или в саламура; пушени водни без
гръбначни, различни от ракообразните и мекоте
лите, дори топло пушени; брашна, прахове и агло
мерати под форма на гранули, от водни безгръб
начни, различни от ракообразните и мекотелите,
годни за консумация от човека
– Морски краставици (Stichopus japonicus, Holothu
rioidea)

0308 11 00 – – Живи, пресни или охладени
0308 19

– – Други

– Морски таралежи (Strongylocentrotus spp., Para
centrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculen
tus)
0308 21 00 – – Живи, пресни или охладени

16.9.2016 г.

Рибарство

Официален вестник на Европейския съюз

Калмари от вида Todarodes sagittatus (Eu
ropean flying squid)

BG

0307 99 20 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0308 29 10 – – – Пушени, дори топло пушени, необработени
по друг начин

Рибарство

26 %

A*

А

0308 29 30 – – – Замразени

Рибарство

11 %

A*

А

0308 29 90 – – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

0308 30 10 – – Живи, пресни или охладени

Рибарство

11 %

A*

А

0308 30 30 – – Пушени, дори топло пушени, необработени по
друг начин

Рибарство

26 %

A*

А

0308 30 50 – – Замразени

Рибарство

Осв.

A*

А

0308 30 90 – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

0308 90 10 – – Живи, пресни или охладени

Рибарство

11 %

A*

А

0308 90 30 – – Пушени, дори топло пушени, необработени по
друг начин

Рибарство

26 %

A*

А

0308 90 50 – – Замразени

Рибарство

11 %

A*

А

0308 90 90 – – Други

Рибарство

11 %

A*

А

0308 29

0308 30

0308 90

– – Други

– Медузи (Rhopilema spp.)

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

L 250/161

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0401 10 10 – – В директни опаковки, с нетно съдържание, не
превишаващо 2 l

Селско стопан
ство

13,8 EUR/
100 kg

А

А

0401 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

12,9 EUR/
100 kg

А

А

0401 20 11 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 l

Селско стопан
ство

18,8 EUR/
100 kg

А

А

0401 20 19 – – – Други

Селско стопан
ство

17,9 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

22,7 EUR/
100 kg

А

А

ГЛАВА 4 — МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ;
ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУ
МАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУ
ГАДЕ

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсла
дени със захар или други подсладители

0401 10

– С тегловно съдържание на мазнини, непревиша
ващо 1 %

0401 20

– С тегловно съдържание на мазнини, превиша
ващо 1 %, но непревишаващо 6 %
– – Непревишаващо 3 %

Официален вестник на Европейския съюз

04

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/162

Сектор

КН 2014

– – Превишаващо 3 %
16.9.2016 г.

0401 20 91 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 l

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

21,8 EUR/
100 kg

А

А

0401 40 10 – – В директни опаковки, с нетно съдържание, не
превишаващо 2 l

Селско стопан
ство

57,5 EUR/
100 kg

А

А

0401 40 90 – – Други

Селско стопан
ство

56,6 EUR/
100 kg

А

А

0401 50 11 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 l

Селско стопан
ство

57,5 EUR/
100 kg

А

А

0401 50 19 – – – Други

Селско стопан
ство

56,6 EUR/
100 kg

А

А

0401 50 31 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 l

Селско стопан
ство

110 EUR/
100 kg

А

А

0401 50 39 – – – Други

Селско стопан
ство

109,1 EUR/
100 kg

А

А

Описание

0401 20 99 – – – Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

0401 40

– С тегловно съдържание на мазнини, превиша
ващо 10 %

– – Непревишаващо 21 %

Официален вестник на Европейския съюз

0401 50

– С тегловно съдържание на мазнини, превиша
ващо 6 %, но непревишаващо 10 %

– – Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %

L 250/163

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0401 50 91 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 l

Селско стопан
ство

183,7 EUR/
100 kg

А

А

0401 50 99 – – – Други

Селско стопан
ство

182,8 EUR/
100 kg

А

А

0402 10 11 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

125,4 EUR/
100 kg

E*

А

0402 10 19 – – – Други

Селско стопан
ство

118,8 EUR/
100 kg

E*

А

0402 10 91 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

1,19 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 27,5 EUR/
100 kg

E*

А

0402 10 99 – – – Други

Селско стопан
ство

1,19 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21 EUR/
100 kg

E*

А

Описание

Бележка

L 250/164

Сектор

КН 2014

– – Превишаващо 45 %

0402 10

– На прах, гранули или други твърди форми, с те
гловно съдържание на мазнини, непревишаващо
1,5 %
– – Без прибавка на захар или други подсладители

Официален вестник на Европейския съюз

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

BG

0402

– – Други

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– На прах, гранули или други твърди форми, с те
гловно съдържание на мазнини, превишаващо
1,5 %

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

0402 21

– – Без захар или други подсладители
– – – С тегловно съдържание на мазнини, непре
вишаващо 27 %
В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

A*

А

0402 21 18 – – – –

Други

Селско стопан
ство

130,4 EUR/
100 kg

A*

А

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 27 %
0402 21 91 – – – –

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

A*

А

0402 21 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

161,9 EUR/
100 kg

A*

А

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0402 29

Официален вестник на Европейския съюз

0402 21 11 – – – –

– – Други
– – – С тегловно съдържание на мазнини, непре
вишаващо 27 %

0402 29 11 – – – –

L 250/165

Специални млека за кърмачета, в херме
тически затворени съдове, с нетно съдър
жание, непревишаващо 500 g, с тегловно
съдържание на мазнини, превишаващо
10 %

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/166

КН 2014

Други
Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0402 29 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

А

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 27 %
0402 29 91 – – – –

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0402 29 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

А

0402 91 10 – – – С тегловно съдържание на мазнини, непре
вишаващо 8 %

Селско стопан
ство

34,7 EUR/
100 kg

А

А

0402 91 30 – – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 8 %, но непревишаващо 10 %

Селско стопан
ство

43,4 EUR/
100 kg

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

BG

0402 29 15 – – – – –

– Други
0402 91

– – Без прибавка на захар или други подсладители

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 10 %, но непревишаващо 45 %
В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

110 EUR/
100 kg

А

А

0402 91 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

109,1 EUR/
100 kg

А

А

0402 91 91 – – – –

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

183,7 EUR/
100 kg

А

А

0402 91 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

182,8 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

57,2 EUR/
100 kg

А

А

0402 99

– – Други

0402 99 10 – – – С тегловно съдържание на мазнини, непре
вишаващо 9,5 %

Официален вестник на Европейския съюз

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 45 %

BG

0402 91 51 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %
В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

Селско стопан
ство

1,08 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 19,4 EUR/
100 kg

А

А

0402 99 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1,08 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 18,5 EUR/
100 kg

А

А
L 250/167

0402 99 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/168

КН 2014

– – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 45 %
Селско стопан
ство

1,81 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 19,4 EUR/
100 kg

А

А

0402 99 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1,81 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 18,5 EUR/
100 kg

А

А

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело
мляко, кефир и други ферментирали или подкисе
лени млека и сметана, дори концентрирани или с
прибавка на захар или други подсладители, или
ароматизирани, или с прибавка на плодове, ядки
или какао

0403 10

– Кисело мляко

Официален вестник на Европейския съюз

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 2,5 kg

BG

0402 99 91 – – – –

– – Неароматизирано, без прибавка на плодове,
ядки или какао
– – – Без прибавка на захар или други подслади
тели и с тегловно съдържание на мазнини
Непревишаващо 3 %

Селско стопан
ство

20,5 EUR/
100 kg

А

А

0403 10 13 – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

24,4 EUR/
100 kg

А

А

0403 10 19 – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

59,2 EUR/
100 kg

А

А

16.9.2016 г.

0403 10 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Друго, с тегловно съдържание на мазнини
Селско стопан
ство

0,17 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

0403 10 33 – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

0,2 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

0403 10 39 – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

0,54 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

– – Ароматизирано или с прибавка на плодове,
ядки или какао
– – – На прах, гранули или в други твърди
форми, с тегловно съдържание на млечни
мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

А

0403 10 53 – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо
27 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

А

0403 10 59 – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

А

L 250/169

0403 10 51 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаващо 3 %

BG

0403 10 31 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/170

КН 2014

– – – Друго, с тегловно съдържание на млечни
мазнини
Селско стопан
ство

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

А

0403 10 93 – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

А

0403 10 99 – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

А

0403 90

– Други
– – Неароматизирани, без прибавка на плодове,
ядки или какао
– – – На прах, гранули или в други твърди форми
––––

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаващо 3 %

BG

0403 10 91 – – – –

Без прибавка на захар или други подсла
дители и с тегловно съдържание на маз
нини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

100,4 EUR/
100 kg

A*

А

0403 90 13 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

A*

А

0403 90 19 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

A*

А

16.9.2016 г.

0403 90 11 – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други, с тегловно съдържание на маз
нини
Селско стопан
ство

0,95 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0403 90 33 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0403 90 39 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

– – – Други
––––

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаващо 1,5 %

BG

0403 90 31 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Без прибавка на захар или други подсла
дители и с тегловно съдържание на маз
нини
Непревишаващо 3 %

Селско стопан
ство

20,5 EUR/
100 kg

А

А

0403 90 53 – – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

24,4 EUR/
100 kg

А

А

0403 90 59 – – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

59,2 EUR/
100 kg

А

А

L 250/171

0403 90 51 – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/172

КН 2014

Други, с тегловно съдържание на маз
нини
Селско стопан
ство

0,17 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

0403 90 63 – – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

0,2 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

0403 90 69 – – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

0,54 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

А

– – Ароматизирани или с прибавка на плодове,
ядки или какао
– – – На прах, гранули или в други твърди
форми, с тегловно съдържание на млечни
мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 95 EUR/
100 kg

0%
+ 95 EUR/
100 kg

А

0403 90 73 – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо
27 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 130,4 EUR/
100 kg

0%
+ 130,4 EUR/
100 kg

А

0403 90 79 – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 168,8 EUR/
100 kg

0%
+ 168,8 EUR/
100 kg

А

16.9.2016 г.

0403 90 71 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаващо 3 %

BG

0403 90 61 – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Друго, с тегловно съдържание на млечни
мазнини
Селско стопан
ство

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg

0%
+ 12,4 EUR/
100 kg

А

0403 90 93 – – – –

Превишаващо 3 %, но непревишаващо
6%

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

А

0403 90 99 – – – –

Превишаващо 6 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 26,6 EUR/
100 kg

0%
+ 26,6 EUR/
100 kg

А

Селско стопан
ство

7 EUR/100 kg

A*

А

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на
захар или други подсладители; продукти от есте
ствени съставки на млякото, дори с прибавка на за
хар или други подсладители, неупоменати, нито
включени другаде

0404 10

– Суроватка, видоизменена или не, дори концен
трирана или с прибавка на захар или други под
сладители

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаващо 3 %

BG

0403 90 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – На прах, гранули или в други твърди форми
– – – Без прибавка на захар или други подслади
тели и с тегловно съдържание на протеини
(азотно съдържание × 6,38)
––––

Непревишаващо 1,5 %

L 250/173

0404 10 02 – – – – –

Непревишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 06 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

A*

А

––––

Превишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

100,4 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 14 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 16 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

A*

А

– – – Друга, с тегловно съдържание на протеини
(азотно съдържание × 6,38)

Официален вестник на Европейския съюз

0404 10 12 – – – – –

––––

BG

0404 10 04 – – – – –

Бележка

L 250/174

КН 2014

Непревишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

0,07 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 16,8 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 28 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А
16.9.2016 г.

0404 10 26 – – – – –

Описание

0404 10 32 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

Бележка

BG

––––

Превишаващо 27 %

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Превишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

0,95 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 36 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0404 10 38 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

Селско стопан
ство

0,07 EUR/kg/
сухо млечно
вещество

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

0404 10 34 – – – – –

– – Друга
– – – Без прибавка на захар или други подслади
тели и с тегловно съдържание на протеини
(азотно съдържание × 6,38)
––––

Непревишаващо 1,5 %

L 250/175

0404 10 48 – – – – –

Непревишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 54 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

А

А

––––

Превишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

100,4 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 58 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 62 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

А

А

– – – Друга, с тегловно съдържание на протеини
(азотно съдържание × 6,38)

Официален вестник на Европейския съюз

0404 10 56 – – – – –

––––

BG

0404 10 52 – – – – –

Бележка

L 250/176

КН 2014

Непревишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

0,07 EUR/kg/
сухо млечно
вещество
+ 16,8 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 74 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

А

А
16.9.2016 г.

0404 10 72 – – – – –

Описание

0404 10 76 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

А

А

Превишаващо 15 % и с тегловно съдър
жание на мазнини
Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

0,95 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 82 – – – – –

Превишаващо 1,5 %, но непревиша
ващо 27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

А

А

0404 10 84 – – – – –

Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

А

А

0404 90 21 – – – Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

100,4 EUR/
100 kg

A*

А

0404 90 23 – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо
27 %

Селско стопан
ство

135,7 EUR/
100 kg

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

0404 10 78 – – – – –

0404 90

Бележка

BG

––––

Превишаващо 27 %

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други
– – Без прибавка на захар или други подсладители
и с тегловно съдържание на мазнини

L 250/177

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

167,2 EUR/
100 kg

A*

А

0404 90 81 – – – Непревишаващо 1,5 %

Селско стопан
ство

0,95 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0404 90 83 – – – Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо
27 %

Селско стопан
ство

1,31 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

0404 90 89 – – – Превишаващо 27 %

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
млечно веще
ство
+ 22 EUR/
100 kg

A*

А

Селско стопан
ство

189,6 EUR/
100 kg

F*

А

0404 90 29 – – – Превишаващо 27 %

– – Други, с тегловно съдържание на мазнини

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за
намазване

0405 10

– Масло

Официален вестник на Европейския съюз

0405

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/178

Сектор

КН 2014

– – С тегловно съдържание на мазнини, непреви
шаващо 85 %
– – – Натурално масло
В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 1 kg

16.9.2016 г.

0405 10 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

189,6 EUR/
100 kg

F*

А

0405 10 30 – – – Възстановено масло

Селско стопан
ство

189,6 EUR/
100 kg

F*

А

0405 10 50 – – – Масло от суроватка

Селско стопан
ство

189,6 EUR/
100 kg

F*

А

0405 10 90 – – Друго

Селско стопан
ство

231,3 EUR/
100 kg

F*

А

0405 20 10 – – С тегловно съдържание на мазнини, равно на
или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %

Селско стопан
ство

9 % + EA

0 % + EA

А

0405 20 30 – – С тегловно съдържание на мазнини, равно на
или по-голямо от 60 %, но непревишаващо
75 %

Селско стопан
ство

9 % + EA

0 % + EA

А

0405 20 90 – – С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо
от 75 %, но по-малко от 80 %

Селско стопан
ство

189,6 EUR/
100 kg

A*

А

Селско стопан
ство

231,3 EUR/
100 kg

A*

А

Описание

0405 10 19 – – – –

Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

0405 90

– Млечни пасти за намазване

Официален вестник на Европейския съюз

0405 20

– Други

L 250/179

0405 90 10 – – С тегловно съдържание на мазнини, равно на
или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдър
жание на вода, непревишаващо 0,5 %

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

231,3 EUR/
100 kg

A*

А

0406 10 20 – – С тегловно съдържание на мазнини, непреви
шаващо 40 %

Селско стопан
ство

185,2 EUR/
100 kg

А

А

0406 10 80 – – Други

Селско стопан
ство

221,2 EUR/
100 kg

А

А

0406 20 10 – – Сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“),
произведено на базата на обезмаслено мляко с
прибавка на фино смлени билки

Селско стопан
ство

7,7 %

A*

А

0406 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

188,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

144,9 EUR/
100 kg

А

А

Описание

0405 90 90 – – Други

Бележка

L 250/180

Сектор

КН 2014

BG

0406

Сирена и извара

0406 10

– Пресни сирена (с незавършено зреене), включи
телно извара и сирене от суроватка

0406 30

– Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

Официален вестник на Европейския съюз

0406 20

– Топени сирена, различни от стърганите или от
прахообразните

16.9.2016 г.

0406 30 10 – – При производството на които са вложени си
рена, като Emmental, Gruyere и Appenzell и, в
случай на необходимост, като добавка сирене
Glaris с билки (наречено „schabziger“), предназ
начени за продажба на дребно, с тегловно съ
държание на мазнини в сухото вещество, помалко или равно на 56 %

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други

BG

– – – С тегловно съдържание на мазнини, непре
вишаващо 36 %, и с тегловно съдържание
на мазнини в сухото вещество

Непревишаващо 48 %

Селско стопан
ство

139,1 EUR/
100 kg

А

А

0406 30 39 – – – –

Превишаващо 48 %

Селско стопан
ство

144,9 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

215 EUR/
100 kg

А

А

0406 40 10 – – Сирене Roquefort

Селско стопан
ство

140,9 EUR/
100 kg

A*

А

0406 40 50 – – Сирене Gorgonzola

Селско стопан
ство

140,9 EUR/
100 kg

A*

А

0406 40 90 – – Други

Селско стопан
ство

140,9 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

167,1 EUR/
100 kg

А

А

0406 40

0406 90

– Сини сирена и други сирена с плесен в тестото,
получена от Penicillium roqueforti

Официален вестник на Европейския съюз

0406 30 31 – – – –

0406 30 90 – – – С тегловно съдържание на мазнини, преви
шаващо 36 %

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други сирена
L 250/181

0406 90 01 – – Предназначени за преработка

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0406 90 13 – – – Сирене Emmental

Селско стопан
ство

171,7 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 15 – – – Сирена Gruyère, Sbrinz

Селско стопан
ство

171,7 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 17 – – – Сирена Bergkäse, Appenzell

Селско стопан
ство

171,7 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 18 – – – Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и
Tete de Moine

Селско стопан
ство

171,7 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 19 – – – Сирене Glaris с билки (наречено „schabzi
ger“), произведено на базата на обезмаслено
мляко с прибавка на фино смлени билки

Селско стопан
ство

7,7 %

A*

А

0406 90 21 – – – Сирене Cheddar

Селско стопан
ство

167,1 EUR/
100 kg

А

А

0406 90 23 – – – Сирене Edam

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 25 – – – Сирене Tilsit

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 27 – – – Сирене Butterkäse

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 29 – – – Кашкавал

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

Описание

Бележка

L 250/182

Сектор

КН 2014

– – Други
BG

Официален вестник на Европейския съюз
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0406 90 32 – – – Сирене Feta

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 35 – – – Сирене Kefalotyri

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 37 – – – Сирене Finlandia

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 39 – – – Сирене Jarlsberg

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

А

А

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

0406 90 50 – – – –

––––

Сирене от овче или биволско мляко, в съ
дове със саламура или в овчи или кози
мехове
Други

–––––

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

С тегловно съдържание на мазнини, не
превишаващо 40 %, и с тегловно съ
държание на вода в немасленото веще
ство

––––––

Непревишаващо 47 %
Сирена Grana Padano, Parmigiano
Reggiano

Селско стопан
ство

188,2 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 63 – – – – – – –

Сирена Fiore Sardo, Pecorino

Селско стопан
ство

188,2 EUR/
100 kg

A*

А

L 250/183

0406 90 61 – – – – – – –

Описание

0406 90 69 – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

188,2 EUR/
100 kg

А

А

Бележка

BG

––––––

Други

Сектор

L 250/184

КН 2014

Превишаващо 47 %, но непревиша
ващо 72 %
Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 75 – – – – – – –

Сирена Asiago, Caciocavallo, Mon
tasio, Ragusano

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 76 – – – – – – –

Сирена Danbo, Fontal, Fontina,
Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 78 – – – – – – –

Сирене Gouda

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

А

А

0406 90 79 – – – – – – –

Сирена Esrom, Italico, Kernhem,
Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 81 – – – – – – –

Сирена Cantal, Cheshire, Wensley
dale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 82 – – – – – – –

Сирене Camembert

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 84 – – – – – – –

Сирене Brie

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

0406 90 85 – – – – – – –

Сирена Kefalograviera, Kasseri

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

A*

А

16.9.2016 г.

Сирене Provolone

Официален вестник на Европейския съюз

0406 90 73 – – – – – – –

Описание

––––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други сирена, с тегловно съдържа
ние на вода в немасленото вещество
Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

А

А

0406 90 87 – – – – – – – –

Превишаващо 52 %, но непре
вишаващо 62 %

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

А

А

0406 90 88 – – – – – – – –

Превишаващо 62 %, но непре
вишаващо 72 %

Селско стопан
ство

151 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

185,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

221,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

35 EUR/
1 000 p/st

А

А

Селско стопан
ство

105 EUR/
1 000 p/st

А

А

0406 90 93 – – – – – –

0406 90 99 – – – – –

0407

Превишаващо 72 %

Други

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или
варени

Официален вестник на Европейския съюз

Превишаващо 47 %, но непре
вишаващо 52 %

BG

0406 90 86 – – – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Оплодени яйца за инкубиране
0407 11 00 – – От кокошки (Gallus domesticus)

0407 19

– – Други
– – – От домашни птици, различни от кокошки
(Gallus domesticus)
От пуйки или от гъски

L 250/185

0407 19 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

35 EUR/
1 000 p/st

А

А

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

Селско стопан
ство

30,4 EUR/
100 kg

А

А

0407 29 10 – – – От домашни птици, различни от кокошки
(Gallus domesticus)

Селско стопан
ство

30,4 EUR/
100 kg

А

А

0407 29 90 – – – Други

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

0407 90 10 – – От домашни птици

Селско стопан
ство

30,4 EUR/
100 kg

А

А

0407 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0407 19 19 – – – –

Други

0407 19 90 – – – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/186

Сектор

КН 2014

– Други пресни яйца
0407 21 00 – – От кокошки (Gallus domesticus)

0407 90

0408

– – Други

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

0407 29

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
– Яйчни жълтъци
– – Сушени

0408 11 20 – – – Негодни за консумация от човека

16.9.2016 г.

0408 11

Описание

0408 11 80 – – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

142,3 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

– – Други

0408 19 20 – – – Негодни за консумация от човека

Бележка

BG

0408 19

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Течни

Селско стопан
ство

62 EUR/
100 kg

А

А

0408 19 89 – – – –

Други, включително замразените

Селско стопан
ство

66,3 EUR/
100 kg

А

А

0408 91 20 – – – Негодни за консумация от човека

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0408 91 80 – – – Други

Селско стопан
ство

137,4 EUR/
100 kg

А

А

0408 99 20 – – – Негодни за консумация от човека

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0408 99 80 – – – Други

Селско стопан
ство

35,3 EUR/
100 kg

А

А

0409 00 00 Естествен мед

Селско стопан
ство

17,3 %

А

А

– Други
0408 91

0408 99

– – Сушени

Официален вестник на Европейския съюз

0408 19 81 – – – –

– – Други

L 250/187

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0502 10 00 – Четина от свине или глигани и отпадъци от съ
щата

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0502 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0504 00 00 Черва, пикочни мехури и стомаси на животни,
цели или на парчета, различни от тези на рибите,
пресни, охладени, замразени, осолени или в сала
мура, сушени или пушени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

0410 00 00 Продукти от животински произход, годни за консу
мация, неупоменати, нито включени другаде
ГЛАВА 5 — ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ
ДРУГАДЕ

0501 00 00 Необработена човешка коса, дори измита или обез
маслена; отпадъци от коса
Четина от свине или глигани; косми от борсук и
други косми за четкарската промишленост; отпа
дъци от четина и косми

0505

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 отпа
дъци от пера или от части от пера

0505 10

– Пера от видовете, използвани за пълнене; пух
16.9.2016 г.

0505 10 10 – – Необработени

Официален вестник на Европейския съюз

0502

Бележка

BG

05

Сектор

L 250/188

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0505 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0506 10 00 – Осеин и кости, обработени с киселини

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0506 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0507 10 00 – Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0507 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0508 00 00 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

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0510 00 00 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

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмас
лени, само подготвени (но неизрязани във форми),
обработени с киселини или дежелатинирани; прах
и отпадъци от тези материали

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

Официален вестник на Европейския съюз

0507

BG

0505 10 90 – – Други

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

L 250/189

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0511 91 10 – – – Отпадъци от риби

Рибарство

Осв.

A*

А

0511 91 90 – – – Други

Рибарство

Осв.

A*

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0511

Описание

Сектор

0511 10 00 – Сперма от бикове

BG

Продукти от животински произход, неупоменати,
нито включени другаде; мъртви животни, вклю
чени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация
от човека

Бележка

L 250/190

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

0511 99

– – Продукти от риби, ракообразни, мекотели или
други водни безгръбначни; мъртви животни от
глава 3

– – Други

0511 99 10 – – – Сухожилия и нерви; обрезки и други по
добни отпадъци от необработени кожи

Официален вестник на Европейския съюз

0511 91

– – – Естествени сюнгери от животински произ
ход
Необработени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0511 99 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0511 99 85 – – – Други

16.9.2016 г.

0511 99 31 – – – –

Описание

06

ГЛАВА 6 — ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ
ПРОДУКТИ

0601

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

0601 10

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

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0601 10 10 – – Зюмбюли

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0601 10 20 – – Нарциси

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0601 10 30 – – Лалета

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0601 10 40 – – Гладиоли

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0601 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

0601 20 10 – – Разсад, растения и корени от цикория

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0601 20 30 – – Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0601 20

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

РАЗДЕЛ II — ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН
ПРОИЗХОД

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

II

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и
ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, расте
ния и корени от цикория

L 250/191

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0602 10 10 – – От лоза

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0602 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

4%

А

А

0602 20 10 – – Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или
вкоренени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0602 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

0602 30 00 – Рододендрони и азалии, присадени или неприса
дени

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

0602 40 00 – Рози, присадени или неприсадени

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

0602 90 10 – – Гъбен мицел

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

0602 90 20 – – Ананасови растения

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0602 90 30 – – Зеленчукови и ягодови растения

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Описание

0601 20 90 – – Други

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

0602 10

– Издънки, невкоренени, и калеми

0602 90

– Дървета, храсти и дръвчета с годни за консума
ция плодове, присадени или неприсадени

Официален вестник на Европейския съюз

0602 20

Бележка

BG

0602

Сектор

L 250/192

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Сектор

– – Други

––––

BG

– – – Полски растения
Дървета, храсти и дръвчета

0602 90 41 – – – – –

Горски

Други

0602 90 45 – – – – – –

Вкоренени издънки и млади расте
ния

Селско стопан
ство

6,5 %

А

А

0602 90 49 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Селско стопан
ство

6,5 %

А

А

Други полски растения

Официален вестник на Европейския съюз

–––––

0602 90 50 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Стайни растения
0602 90 70 – – – –

––––

Вкоренени издънки и млади растения, с
изключение на кактусите
Други
Цветни растения с пъпки или с цве
тове, с изключение на кактусите

Селско стопан
ство

6,5 %

А

А

0602 90 99 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

6,5 %

А

А

L 250/193

0602 90 91 – – – – –

0603

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/194

КН 2014

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или
украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, им
прегнирани или приготвени по друг начин
BG

– Свежи

Селско стопан
ство

Вж. бележката

G*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 12 00 – – Карамфили

Селско стопан
ство

Вж. бележката

X

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 13 00 – – Орхидеи

Селско стопан
ство

Вж. бележката

G*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 14 00 – – Хризантеми

Селско стопан
ство

Вж. бележката

G*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 15 00 – – Кремове (Lilium spp.)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

H*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 19 10 – – – Гладиоли

Селско стопан
ство

Вж. бележката

A*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 19 80 – – – Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

H*

А

От 1 юни до 31 октомври: 12 %; от 1 ноември
до 31 май: 8,5 %.

0603 19

Официален вестник на Европейския съюз

0603 11 00 – – Рози

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

10 %

I*

А

0604 20 11 – – – Eленови лишеи

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0604 20 19 – – – Други

Селско стопан
ство

5%

А

А

0604 20 20 – – Коледни елхи

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

0604 20 40 – – Клони от иглолистни дървета

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

0604 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

2%

А

А

0604 90 11 – – – Eленови лишеи

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0604 90 19 – – – Други

Селско стопан
ство

5%

А

А

Описание

0603 90 00 – Други

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

0604 20

– Свежи
Официален вестник на Европейския съюз

– – Мъхове и лишеи

0604 90

Бележка

BG

0604

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други
– – Мъхове и лишеи

L 250/195

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/196

КН 2014

– – Други
Осв.

А

А

0604 90 99 – – – Други

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

Селско стопан
ство

4,5 %

А

А

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

0701 90 50 – – – Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0701 90 90 – – – Други

Селско стопан
ство

11,5 %

А

А

0702 00 00 Домати, пресни или охладени

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

07

ГЛАВА 7 — ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И
ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

0701

Картофи, пресни или охладени

0701 10 00 – За посев

0701 90

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0604 90 91 – – – Само сушени

– Други

0701 90 10 – – Предназначени за производство на нишесте

– – Други
От 1 януари до 15 май: 9,6 %; от 16 май до 30
юни: 13,4 %.

16.9.2016 г.

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

Описание

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

0703 10

– Лук и шалот

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

BG

0703

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Лук
Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0703 10 19 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0703 10 90 – – Шалот

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0703 20 00 – Чесън

Селско стопан
ство

9,6 %
+ 120 EUR/
100 kg

А

А

0703 90 00 – Праз и други лукови зеленчуци

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

0704 10 00 – Карфиол и броколи

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0704 20 00 – Брюкселско зеле

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0704

Официален вестник на Европейския съюз

0703 10 11 – – – За посев

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни,
годни за консумация зеленчуци от рода Brassica,
пресни или охладени
От 15 април до 30 ноември: 13,6 % MIN
1,6 EUR/100 kg/net; от 1 декември до 14 април:
9,6 % MIN 1,1 EUR/100 kg/net.
L 250/197

0704 90

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други
12 % MIN
0,4 EUR/
100 kg

А

А

0704 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0705 11 00 – – Топ салата

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0705 19 00 – – Други

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

0705 21 00 – – Цикория от вида Cichorium intybus var. folio
sum

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

0705 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

Селско стопан
ство

13,6 %

А

А

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.),
пресни или охладени
– Марули

– Цикория

0706

От 1 април до 30 ноември: 12 % MIN 2 EUR/
100 kg/br; от 1 декември до 31 март: 10,4 %
MIN 1,3 EUR/100 kg/br.

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0704 90 10 – – Бяло главесто зеле и червено главесто зеле

0705

Бележка

L 250/198

КН 2014

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина
с едри глави, репички и подобни кореноплодни,
годни за консумация, пресни или охладени
16.9.2016 г.

0706 10 00 – Моркови и репи

0706 90

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

– Други
Вж. бележката

А

А

0706 90 30 – – Хрян (Cochlearia armoracia)

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0706 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

13,6 %

А

А

0707 00 05 – Краставици

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

0707 00 90 – Корнишони

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0708 10 00 – Грах (Pisum sativum)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

От 1 юни до 31 август: 13,6 %; от 1 септември
до 31 май: 8 %.

0708 20 00 – Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

От 1 октомври до 30 юни: 10,4 % MIN
1,6 EUR/100 kg/net; от 1 юли до 30 септември:
13,6 % MIN 1,6 EUR/100 kg/net.

0708 90 00 – Други бобови зеленчуци

Селско стопан
ство

11,2 %

А

А

Селско стопан
ство

10,2 %

А

А

0707 00

0708

0709

От 1 май до 30 септември: 10,4 %; от 1 октом
ври до 30 април: 13,6 %.

Краставици и корнишони, пресни или охладени
По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни
или охладени

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0706 90 10 – – Целина с едри глави

16.9.2016 г.

КН 2014

Други зеленчуци, пресни или охладени
L 250/199

0709 20 00 – Аспержи

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0709 40 00 – Целина, различна от целината с едри глави

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0709 59 10 – – – Пачи крак

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0709 59 30 – – – Манатарки

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0709 59 50 – – – Трюфели

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0709 59 90 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

7,2 %

А

А

0709 60 91 – – – От рода Capsicum, предназначени за произ
водство на капсаицин или на алкохолосъ
държащи олеорезини

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0709 60 95 – – – Предназначени за промишлено производ
ство на етерични масла или на резиноиди

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

BG

0709 30 00 – Патладжани

Бележка

L 250/200

КН 2014

– Гъби и трюфели
0709 51 00 – – Гъби от рода Agaricus

0709 60

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

0709 59

– Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta

0709 60 10 – – Сладки пиперки

– – Други

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0709 70 00 – Спанак, новозеландски спанак и лобода

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

0709 92 10 – – – Предназначени за употреба, различна от
производството на маслиново масло

Селско стопан
ство

4,5 %

А

А

0709 92 90 – – – Други

Селско стопан
ство

13,1 EUR/
100 kg

А

А

0709 93 10 – – – Тиквички

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

0709 93 90 – – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0709 99 10 – – – Салати, различни от марулите (Lactuca sa
tiva) и цикориите (Cichorium spp.)

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

0709 99 20 – – – Листно цвекло (или бяло цвекло) и арти
шок (Cynara cardunculus)

Селско стопан
ство

10,4 %

А

А

BG

0709 60 99 – – – Други

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други
0709 91 00 – – Артишок (ангинарии)

0709 93

0709 99

– – Маслини

– – Тикви (Cucurbita spp.)
По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

Официален вестник на Европейския съюз

0709 92

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

– – Други

L 250/201

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

А

А

0709 99 50 – – – Резена

Селско стопан
ство

8%

А

А

0709 99 60 – – – Сладка царевица

Селско стопан
ство

9,4 EUR/
100 kg

X

А

0709 99 90 – – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 21 00 – – Грах (Pisum sativum)

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 22 00 – – Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 30 00 – Спанак, новозеландски спанак и лобода

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 40 00 – Сладка царевица

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

А

Селско стопан
ство

15,2 %

А

А

0710

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

0710 10 00 – Картофи

– Бобови зеленчуци, със или без шушулките

0710 80

– Други зеленчуци

0710 80 10 – – Маслини

16.9.2016 г.

5,6 %

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0709 99 40 – – – Каперси

Бележка

L 250/202

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Пиперки от рода Capsicum или от рода Pi
menta
Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 59 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0710 80 61 – От рода Agaricus

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 69 – – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 70 – – Домати

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 80 – – Артишок (ангинарии)

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 85 – – Аспержи

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 80 95 – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0710 90 00 – Зеленчукови смеси

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

BG

0710 80 51 – – – Сладки пиперки

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Гъби

0711 20

– Маслини

0711 20 10 – – Предназначени за употреба, различна от
производството на маслиново масло

L 250/203

Зеленчуци, временно консервирани (например по
средством серен диоксид или във вода — солена,
сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но
негодни за консумация в това състояние

Официален вестник на Европейския съюз

0711

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0711 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

13,1 EUR/
100 kg

А

А

0711 40 00 – Краставици и корнишони

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0711 51 00 – – Гъби от рода Agaricus

Селско стопан
ство

9,6 %
+ 191 EUR/
100 kg/net
eda

А

А

0711 59 00 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0711 90 10 – – – Пиперки от рода Capsicum или от рода Pi
menta, с изключение на сладките пиперки

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0711 90 30 – – – Сладка царевица

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 KG/net
eda

А

0711 90 50 – – – Лук

Селско стопан
ство

7,2 %

А

А

0711 90 70 – – – Каперси

Селско стопан
ство

4,8 %

А

А

0711 90 80 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0711 90 90 – – Зеленчукови смеси

Селско стопан
ство

12 %

А

А

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/204

Сектор

КН 2014

– Гъби и трюфели

– Други зеленчуци; зеленчукови смеси
– – Зеленчуци

Официален вестник на Европейския съюз

0711 90

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 31 00 – – Гъби от рода Agaricus

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 32 00 – – Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 33 00 – – Гъби от вида Тremella spp.

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 39 00 – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

Селско стопан
ство

10,2 %

А

А

0712 90 11 – – – Хибридна, за посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0712 90 19 – – – Друга

Селско стопан
ство

9,4 EUR/
100 kg

А

А

0712 90 30 – – Домати

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 90 50 – – Моркови

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0712

Сектор

Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или
резенки, смлени или на прах, но необработени по
друг начин

0712 20 00 – Лук

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Гъби, гъби от видовете Auricularia spp. /юдино
ухо/ и Тremella spp. и трюфели

– Други зеленчуци; зеленчукови смеси

0712 90 05 – – Картофи, дори нарязани на парчета или ре
зенки, но необработени по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

0712 90

– – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

L 250/205

Описание

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

0713 10

– Грах (Pisum sativum)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Осв.

А

А

0713 10 90 – – Друг

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 20 00 – Нахут (Garbanzos)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 31 00 – – Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper
или Vigna radiata (L.) Wilczek

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 32 00 – – Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus
или Vigna angularis)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 33 10 – – – За посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 33 90 – – – Друг

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 34 00 – – Бобови растения от видовете Vigna subterranea
или Voandzeia subterranea

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 35 00 – – Папуда (Vigna unguiculata)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0713 39 00 – – Друг

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

– Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

– – Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris)

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

0713 10 10 – – За посев

0713 33

Бележка

BG

0713

Сектор

L 250/206

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

А

А

0713 50 00 – Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor)

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0713 60 00 – Бобови растения от вида Cajanus cajan

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0713 90 00 – Други

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

Селско стопан
ство

9,5 EUR/
100 kg

А

А

0714 20 10 – – Пресни, цели, предназначени за консумация
от човека

Селско стопан
ство

3%

А

А

0714 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

6,4 EUR/
100 kg

А

А

0714 30 00 – Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.)

Селско стопан
ство

9,5 EUR/
100 kg

А

А

0714 40 00 – Таро (Colocasia spp.)

Селско стопан
ство

9,5 EUR/
100 kg

А

А

0714 50 00 – Yautia (Xanthosoma spp.)

Селско стопан
ство

9,5 EUR/
100 kg

А

А

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни
ябълки, сладки картофи и подобни корени и
грудки с високо съдържание на нишесте или ину
лин, пресни, охладени, замразени или сушени,
дори нарязани на парчета или агломерирани под
формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

0714 10 00 – Корени от маниока (cassava)

0714 20

– Сладки картофи

L 250/207

Осв.

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0713 40 00 – Леща

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0714 90 20 – – Корени от арарут и от салеп и подобни ко
рени и грудки с високо съдържание на нише
сте

Селско стопан
ство

9,5 EUR/
100 kg

А

А

0714 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

3%

А

А

0801 11 00 – – Изсушени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 12 00 – – С вътрешната черупка (ендокарп)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 19 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 21 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 22 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 31 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0801 32 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0714 90

Описание

Бележка

L 250/208

Сектор

КН 2014

– Други

0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни
или сушени, дори без черупките им или обелени
– Кокосови орехи

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 8 — ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМА
ЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ

BG

08

– Бразилски орехи

– Кашу

16.9.2016 г.

0802

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

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

BG

– Бадеми
0802 11

– – С черупки
Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0802 11 90 – – – Други

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0802 12 10 – – – Горчиви

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0802 12 90 – – – Други

Селско стопан
ство

3,5 %

А

А

0802 21 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0802 22 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0802 31 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

4%

А

А

0802 32 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

– – Без черупки

– Лешници (Corylus spp.)

Официален вестник на Европейския съюз

0802 11 10 – – – Горчиви

0802 12

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Обикновени орехи

0802 41 00 – – С черупки

L 250/209

– Кестени (Castanea spp.)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0802 51 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

1,6 %

А

А

0802 52 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

1,6 %

А

А

0802 61 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

2%

А

А

0802 62 00 – – Без черупки

Селско стопан
ство

2%

А

А

0802 70 00 – Орехи от кола (Cola spp.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0802 80 00 – Орехи от арека

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0802 90 10 – – Пеканови орехи

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0802 90 50 – – Семена от пиния

Селско стопан
ство

2%

А

А

0802 90 85 – – Други

Селско стопан
ство

2%

А

А

0803 10 10 – – Пресни

Селско стопан
ство

16 %

А

А

0803 10 90 – – Сушени

Селско стопан
ство

16 %

А

А

Описание

0802 42 00 – – Без черупки

Сектор

BG

– Шамфъстък

Бележка

L 250/210

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Орехи „макадамия“

– Други

0803

Банани, включително хлебните, пресни или сушени

0803 10

– Хлебни банани

Официален вестник на Европейския съюз

0802 90

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

0803 90 10 – – Пресни

Селско стопан
ство

132 EUR/
1 000 kg

X

А

0803 90 90 – – Сушени

Селско стопан
ство

16 %

А

А

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

0804 20 10 – – Пресни

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0804 20 90 – – Сушени

Селско стопан
ство

8%

А

А

0804 30 00 – Ананаси

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

0804 40 00 – Авокадо

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0804 50 00 – Гуайави, манго и мангустани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Входни цени

D*

А

0803 90

– Други

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго
и мангустани, пресни или сушени
Официален вестник на Европейския съюз

0804 10 00 – Фурми

0804 20

Бележка

BG

0804

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Смокини

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

0805 10

– Портокали
По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

L 250/211

0805 10 20 – – Сладки портокали, пресни

От 1 декември до 31 май: 4 %; от 1 юни до 30
ноември: 5,1 %.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

От 1 април до 15 октомври: 12 %; от 16 октом
ври до 31 март: 16 %.

0805 20 10 – – Клементинки

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0805 20 30 – – Монреалски и сатсумаси

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0805 20 50 – – Мандарини и wilkings

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0805 20 70 – – Тангерини

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0805 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0805 40 00 – Грейпфрути, включително помело

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

От 1 май до 31 октомври: 2,4 %; от 1 ноември
до 30 април: 1,5 %.

Селско стопан
ство

Входни цени

A*

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва и
поетапната категория се прилага от 1 май до 30
октомври.

Описание

0805 10 80 – – Други

Сектор

Бележка

L 250/212

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

0805 20

Официален вестник на Европейския съюз

0805 50

– Мандарини (включително тангерини и сатсу
маси); клементинки, wilkings и подобни цитру
сови хибриди

– Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и сладки
лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

16.9.2016 г.

0805 50 10 – – Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0805 90 00 – Други

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0806 10 10 – – Трапезно

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва и
поетапната категория се прилага от 1 ноември до
20 юли.

0806 10 90 – – Друго

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

От 15 юли до 31 октомври: 17,6 %; от 1 ноем
ври до 14 юли: 14,4 %.

0806 20 10 – – Коринтски стафиди

Селско стопан
ство

2,4 %

А

А

0806 20 30 – – Султански стафиди

Селско стопан
ство

2,4 %

А

А

0806 20 90 – – Друго

Селско стопан
ство

2,4 %

А

А

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0806

Грозде, прясно или сушено

0806 10

– Прясно

0807

– Сушено

Официален вестник на Европейския съюз

0806 20

BG

0805 50 90 – – Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifo
lia)

16.9.2016 г.

КН 2014

Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни
– Пъпеши (в това число и дините)
L 250/213

0807 11 00 – – Дини

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8,8 %

А

А

0807 20 00 – Папаи

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0808 10 10 – – Предназначени за промишлени цели, в на
сипно състояние; в периода от 16 септември
до 15 декември

Селско стопан
ство

7,2 % MIN
0,36 EUR/
100 kg

А

А

0808 10 80 – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

X

А

0808 30 10 – – Предназначени за промишлени цели, в на
сипно състояние; в периода от 1 август до 31
декември

Селско стопан
ство

7,2 % MIN
0,36 EUR/
100 kg

А

А

0808 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

A*

А

0808 40 00 – Дюли

Селско стопан
ство

7,2 %

А

А

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

0808

Ябълки, круши и дюли, пресни

0808 10

– Ябълки

0808 30

0809

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0807 19 00 – – Други

Бележка

L 250/214

КН 2014

– Круши

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва и
поетапната категория се прилага от 1 май до 30
юни.

Кайсии, череши, праскови (включително брюнони
и нектарини), сливи и трънки, пресни
По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

16.9.2016 г.

0809 10 00 – Кайсии

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

– Череши

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0809 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0809 30 10 – – Брюнони и нектарини

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0809 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0809 40 05 – – Сливи

Селско стопан
ство

Входни цени

А

А

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка системата на входни цени се запазва.

0809 40 90 – – Трънки

Селско стопан
ство

12 %

А

А

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0809 30

0809 40

0810

– Праскови, включително брюнони и нектарини

– Сливи и трънки

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0809 21 00 – – Вишни (Prunus cerasus)

16.9.2016 г.

КН 2014

Други плодове, пресни

От 1 август до 30 април: 11,2 %; от 1 май до 31
юли: 12,8 % MIN 2,4 EUR/100 kg/net.

L 250/215

0810 10 00 – Ягоди

0810 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Малини, къпини или черници, кръстоска на ма
лина и къпина
А

А

0810 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0810 30 10 – – Черно френско грозде (касис)

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0810 30 30 – – Червено френско грозде

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0810 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0810 40 10 – – Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0810 40 30 – – Боровинки от вида Vaccinium myrtillus

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0810 40 50 – – Плодове от висока боровинка (от видовете
Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbo
sum)

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0810 40 90 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0810 40

– Френско грозде, включително касис и цариград
ско грозде

– Боровинки и други плодове от рода Vaccinium

16.9.2016 г.

8,8 %

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0810 20 10 – – Малини

0810 30

Бележка

L 250/216

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

А

А

0810 60 00 – Дуриани

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0810 70 00 – Райски ябълки

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0810 90 20 – – Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу),
личи, плодове от хлебно дърво, саподила, па
сионфрут, карамбол и питайя

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0810 90 75 – – Други

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0811 10 11 – – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 13 %

Селско стопан
ство

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

А

А

0811 10 19 – – – Други

Селско стопан
ство

20,8 %

А

А

0811 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

J

А

0810 90

От 15 май до 15 ноември: 8 %; от 16 ноември
до 14 май: 8.8 %.

BG

0810 50 00 – Киви

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други

Плодове, неварени или варени във вода или на
пара, замразени, дори с добавка на захар или други
подсладители

0811 10

– Ягоди

Официален вестник на Европейския съюз

0811

– – С добавка на захар или други подсладители

L 250/217

0811 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/218

КН 2014

– Малини, къпини, черници, кръстоска на малини
и къпини, френско грозде, включително касис и
цариградско грозде
BG

– – С добавка на захар или други подсладители
Селско стопан
ство

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

А

А

0811 20 19 – – – Други

Селско стопан
ство

20,8 %

А

А

0811 20 31 – – – Малини

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0811 20 39 – – – Черно френско грозде (касис)

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0811 20 51 – – – Червено френско грозде

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0811 20 59 – – – Къпини или черници

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0811 20 90 – – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

Селско стопан
ство

13 %
+ 5,3 EUR/
100 kg

А

А

– – Други

0811 90

Официален вестник на Европейския съюз

0811 20 11 – – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 13 %

– Други
– – С добавка на захар или други подсладители
– – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 13 %
Тропически плодове и черупкови тропи
чески плодове

16.9.2016 г.

0811 90 11 – – – –

Описание

0811 90 19 – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

20,8 %
+ 8,4 EUR/
100 kg

А

А

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

– – – Други
Тропически плодове и черупкови тропи
чески плодове

Селско стопан
ство

13 %

А

А

0811 90 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

20,8 %

А

А

0811 90 50 – – – Боровинки от вида Vaccinium myrtillus

Селско стопан
ство

12 %

А

А

0811 90 70 – – – Боровинки от видовете Vaccinium myrtilloides
и Vaccinium angustifolium

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

– – Други

– – – Череши
Вишни (Prunus cerasus)

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0811 90 80 – – – –

Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

0811 90 85 – – – Тропически плодове и черупкови тропиче
ски плодове

Селско стопан
ство

9%

А

А

0811 90 95 – – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0812

Плодове, временно консервирани (например по
средством серен диоксид или във вода — солена,
сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но
негодни за консумация в това състояние

0812 10 00 – Череши

L 250/219

0811 90 75 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

0811 90 31 – – – –

0812 90

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други
Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

0812 90 30 – – Папаи

Селско стопан
ство

2,3 %

А

А

0812 90 40 – – Боровинки (плодове от вида Vaccinium myrtil
lus)

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0812 90 70 – – Гуайави, манго, мангустани, тамарини, ябълки
от бразилско дърво (кашу), плодове от хлебно
дърво, личи и саподила, пасионфрут, карам
бол, питайя и тропически орехи

Селско стопан
ство

5,5 %

А

А

0812 90 98 – – Други

Селско стопан
ство

8,8 %

А

А

0813 10 00 – Кайсии

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0813 20 00 – Сливи

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0813 30 00 – Ябълки

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

0813 40 10 – – Праскови, включително брюнони и нектарини

Селско стопан
ство

5,6 %

А

А

0813 40 30 – – Круши

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

0813 40 50 – – Папаи

Селско стопан
ство

2%

А

А

Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до
0806; смеси от сушени плодове или от черупкови
плодове от настоящата глава

Официален вестник на Европейския съюз

0813 40

BG

0812 90 25 – – Кайсии; портокали

0813

Бележка

L 250/220

КН 2014

– Други плодове

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0813 40 95 – – Други

Селско стопан
ство

2,4 %

А

А

BG

0813 40 65 – – Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу),
личи, плодове от хлебно дърво, саподила, па
сионфрут, карамбол и питайя

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

0813 50

– Смеси от сушени плодове или от черупкови пло
дове от настоящата глава

– – – Без сливи
0813 50 12 – – – –

От папая, тамарини, ябълки от кашу,
личи, плодове от хлебно дърво, саподила,
пасионфрут, карамбол и питайя

Селско стопан
ство

4%

А

А

0813 50 15 – – – –

Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0813 50 31 – – – От черупкови тропически плодове

Селско стопан
ство

4%

А

А

0813 50 39 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

8%

А

А

0813 50 19 – – – Със сливи

Официален вестник на Европейския съюз

– – Смеси от сушени плодове, различни от тези от
№ 0801 до 0806

– – Смеси, изключително от черупкови плодове от
№ 0801 и 0802

– – Други смеси от сушени плодове
L 250/221

0813 50 91 – – – Без сливи или смокини

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/222

КН 2014

0813 50 99 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0814 00 00 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

Селско стопан
ство

1,6 %

А

А

BG

0901 11 00 – – Недекофеинизирано

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0901 12 00 – – Декофеинизирано

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

0901 21 00 – – Недекофеинизирано

Селско стопан
ство

7,5 %

А

А

0901 22 00 – – Декофеинизирано

Селско стопан
ство

9%

А

А

0901 90 10 – – Черупки и люспи от кафе

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0901 90 90 – – Заместители на кафе, съдържащи кафе

Селско стопан
ство

11,5 %

А

А

09

ГЛАВА 9 — КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки
и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи
кафе, независимо от съотношението в сместа
– Кафе сурово

– Кафе печено

0901 90

– Други

16.9.2016 г.

0902

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Чай, дори ароматизиран
3,2 %

А

А

0902 20 00 – Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0902 30 00 – Черен чай (ферментирал) и частично ферменти
рал чай, в директни опаковки, със съдържание,
непревишаващо 3 kg

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0902 40 00 – Черен чай (ферментирал) и частично ферменти
рал чай, в друг вид опаковки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0903 00 00 Мате

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0904 11 00 – – Несмлян, нито пулверизиран

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0904 12 00 – – Смлян или пулверизиран

Селско стопан
ство

4%

А

А

0904 21 10 – – – Сладки пиперки (Capsicum annuum)

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

0904 21 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0904

Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum
или от рода Pimenta, сушени, смляни или пулвери
зирани
– Пипер

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

0902 10 00 – Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки,
със съдържание, непревишаващо 3 kg

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta
0904 21

– – Сушени, несмляни, нито пулверизирани

L 250/223

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5%

А

А

0905 10 00 – Несмляна, нито пулверизирана

Селско стопан
ство

6%

А

А

0905 20 00 – Смляна или пулверизирана

Селско стопан
ство

6%

А

А

0906 11 00 – – Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0906 19 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0906 20 00 – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0907 10 00 – Несмлян, нито пулверизиран

Селско стопан
ство

8%

А

А

0907 20 00 – Смлян или пулверизиран

Селско стопан
ство

8%

А

А

0908 11 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0908 12 00 – – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

0904 22 00 – – Смляни или пулверизирани

0906

Ванилия

Канела и канелени цветове

0908

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)

Официален вестник на Европейския съюз

– Несмляни, нито пулверизирани

0907

Бележка

BG

0905

Сектор

L 250/224

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета,
амоми и кардамоми
– Индийски орехчета

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Обвивки на индийски орехчета
Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0908 22 00 – – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0908 31 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0908 32 00 – – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0909 21 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0909 22 00 – – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0909 31 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0909 32 00 – – Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

BG

0908 21 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Кардамоми

Семена от анасон, звезден анасон, резене, ко
риандьр, кимион, ким; плодове от хвойна
– Семена от кориандър

Официален вестник на Европейския съюз

0909

– Семена от кимион

– Семена от анасон, звезден анасон, ким или ре
зене; плодове от хвойна
L 250/225

0909 61 00 – – Несмляни, нито пулверизирани

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 11 00 – – Несмлян, нито пулверизиран

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 12 00 – – Смлян или пулверизиран

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 20 10 – – Несмлян, нито пулверизиран

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 20 90 – – Смлян или пулверизиран

Селско стопан
ство

8,5 %

А

А

0910 30 00 – Куркума

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

0909 62 00 – – Смляни или пулверизирани

Бележка

BG

0910

Сектор

L 250/226

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка,
дафинови листа, къри и други подправки
– Джинджифил (исиот)

– Шафран

Официален вестник на Европейския съюз

0910 20

– Други подправки
0910 91

– – Смеси, посочени в забележка 1 б) към настоя
щата глава

0910 91 05 – – – Къри

– – – Други
Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 91 90 – – – –

Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

12,5 %

А

А

16.9.2016 г.

0910 91 10 – – – –

0910 99

Описание

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

– – Други

0910 99 10 – – – Семена от сминдух

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Мащерка
––––

Несмляна, нито пулверизирана
Мащерка от вида Thymus serpyllum L.

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 99 33 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

7%

А

А

Селско стопан
ство

8,5 %

А

А

Селско стопан
ство

7%

А

А

0910 99 39 – – – –

Смляна или пулверизирана

0910 99 50 – – – Дафинови листа

– – – Други
0910 99 91 – – – –

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

0910 99 99 – – – –

Смляни или пулверизирани

Селско стопан
ство

12,5 %

А

А

1001 11 00 – – За посев

Селско стопан
ство

148 EUR/
1 000 kg

А

А

1001 19 00 – – Друга

Селско стопан
ство

148 EUR/
1 000 kg

А

А

10

ГЛАВА 10 — ЖИТНИ РАСТЕНИЯ

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

Официален вестник на Европейския съюз

0910 99 31 – – – – –

– Твърда пшеница

L 250/227

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/228

КН 2014

– Други
– – За посев

BG

1001 91

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1001 91 20 – – – Мека пшеница и смес от пшеница и ръж

Селско стопан
ство

95 EUR/
1 000 kg

А

А

1001 91 90 – – – Други

Селско стопан
ство

95 EUR/
1 000 kg

А

А

1001 99 00 – – Други

Селско стопан
ство

95 EUR/
1 000 kg

А

А

1002 10 00 – За посев

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1002 90 00 – Други

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1003 10 00 – За посев

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1003 90 00 – Друг

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

А

А

1002

1003

Ечемик

Овес

1004 10 00 – За посев

16.9.2016 г.

1004

Ръж

Официален вестник на Европейския съюз

1001 91 10 – – – Лимец

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

А

А

1005 10 13 – – – Хибрид „trois voies“

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1005 10 15 – – – Обикновен хибрид

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1005 10 18 – – – Друга хибридна

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1005 10 90 – – Друга

Селско стопан
ство

94 EUR/
1 000 kg

X

А

1005 90 00 – Друга

Селско стопан
ство

94 EUR/
1 000 kg

X

А

Селско стопан
ство

7,7 %

X

А

Описание

1004 90 00 – Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

1005

Царевица

1005 10

– За посев
– – Хибридна

Ориз

1006 10

– Неолющен ориз

1006 10 10 – – За посев

Официален вестник на Европейския съюз

1006

– – Друг
– – – Пропарен
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 10 23 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

L 250/229

1006 10 21 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/230

КН 2014

С дълги зърна
Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 10 27 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

BG

1006 10 25 – – – – –

– – – Друг
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 10 94 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

––––

С дълги зърна

1006 10 96 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 10 98 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

211 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 11 – – – С кръгли зърна

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 13 – – – Със средни зърна

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20

Официален вестник на Европейския съюз

1006 10 92 – – – –

– Олющен ориз (Cargo или кафяв)
– – Пропарен

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – С дълги зърна
Със съотношение дължина/широчина, поголямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 17 – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 92 – – – С кръгли зърна

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 94 – – – Със средни зърна

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

BG

1006 20 15 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Друг

1006 20 96 – – – –

Със съотношение дължина/широчина, поголямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 20 98 – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

30 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30

Официален вестник на Европейския съюз

– – – С дълги зърна

– Ориз, полубланширан или бланширан (избелен),
дори полиран или гланциран
– – Ориз, полубланширан
– – – Пропарен
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 23 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

L 250/231

1006 30 21 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/232

КН 2014

С дълги зърна
Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 27 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

BG

1006 30 25 – – – – –

– – – Друг
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 44 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

––––

С дълги зърна

1006 30 46 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 48 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

Официален вестник на Европейския съюз

1006 30 42 – – – –

– – Ориз, бланширан (избелен)
– – – Пропарен
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 63 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

16.9.2016 г.

1006 30 61 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С дълги зърна
Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 67 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

BG

1006 30 65 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Друг
С кръгли зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 94 – – – –

Със средни зърна

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

––––

С дълги зърна
Със съотношение дължина/широчина,
по-голямо от 2, но по-малко от 3

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

1006 30 98 – – – – –

Със съотношение дължина/широчина 3
или повече

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

X

А

Селско стопан
ство

65 EUR/
1 000 kg

X

А

Селско стопан
ство

6,4 %

X

А

1006 40 00 – Ориз, натрошен

1007

Сорго на зърна

1007 10

– За посев

1007 10 10 – – Хибрид, за посев

L 250/233

1006 30 96 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

1006 30 92 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1007 10 90 – – Друго

Селско стопан
ство

94 EUR/
1 000 kg

А

А

1007 90 00 – Други

Селско стопан
ство

94 EUR/
1 000 kg

А

А

Селско стопан
ство

37 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 21 00 – – За посев

Селско стопан
ство

56 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 29 00 – – Друго

Селско стопан
ство

56 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 30 00 – Канарско просо

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1008 40 00 – Фонио (Digitaria spp.)

Селско стопан
ство

37 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 50 00 – Киноа (Chenopodium quinoa)

Селско стопан
ство

37 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 60 00 – Тритикале

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1008 90 00 – Други житни растения

Селско стопан
ство

37 EUR/
1 000 kg

А

А

1008

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/234

Сектор

КН 2014

Елда, просо и канарско просо; други житни расте
ния

1008 10 00 – Елда

Официален вестник на Европейския съюз

– Просо

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1101 00 11 – – От твърда пшеница

Селско стопан
ство

172 EUR/
1 000 kg

А

А

1101 00 15 – – От лимец и от мека пшеница

Селско стопан
ство

172 EUR/
1 000 kg

А

А

1101 00 90 – От смес от пшеница и ръж

Селско стопан
ство

172 EUR/
1 000 kg

А

А

1102 20 10 – – С тегловно съдържание на мазнини, по-малко
от или равно на 1,5 %

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

X

А

1102 20 90 – – Друго

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

X

А

Селско стопан
ство

171 EUR/
1 000 kg

А

А

Описание

ГЛАВА 11 — МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ;
СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН
ГЛУТЕН

1101 00

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница
и ръж

BG

11

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Пшенично брашно

Брашна от житни растения, различни от пшенич
ното или от брашното от смес от пшеница и ръж

1102 20

– Царевично брашно

1102 90

Официален вестник на Европейския съюз

1102

– Други
L 250/235

1102 90 10 – – Ечемичено брашно

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1102 90 30 – – Овесено брашно

Селско стопан
ство

164 EUR/
1 000 kg

А

А

1102 90 50 – – Оризово брашно

Селско стопан
ство

138 EUR/
1 000 kg

X

А

1102 90 70 – – Ръжено брашно

Селско стопан
ство

168 EUR/
1 000 kg

А

А

1102 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 11 10 – – – От твърда пшеница

Селско стопан
ство

267 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 11 90 – – – От лимец и от мека пшеница

Селско стопан
ство

186 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 13 10 – – – С тегловно съдържание на мазнини, помалко от или равно на 1,5 %

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

X

А

1103 13 90 – – – Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

X

А

1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати
под формата на гранули, от житни растения
– Едрозърнест и дребнозърнест грис

1103 11

1103 13

– – От пшеница

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/236

Сектор

КН 2014

– – От царевица

16.9.2016 г.

1103 19 20 – – От ръж или ечемик

Селско стопан
ство

171 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 19 40 – – – От овес

Селско стопан
ство

164 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 19 50 – – – От ориз

Селско стопан
ство

138 EUR/
1 000 kg

X

А

1103 19 90 – – – Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 20 25 – – От ръж или ечемик

Селско стопан
ство

171 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 20 30 – – От овес

Селско стопан
ство

164 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 20 40 – – От царевица

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

X

А

1103 20 50 – – От ориз

Селско стопан
ство

138 EUR/
1 000 kg

X

А

1103 20 60 – – От пшеница

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

А

А

1103 19

1103 20

– – От други житни растения

– Агломерати под формата на гранули

Бележка

L 250/237

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1104 12 10 – – – На зърна, сплескани

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 12 90 – – – На люспи

Селско стопан
ство

182 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 19 10 – – – От пшеница

Селско стопан
ство

175 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 19 30 – – – От ръж

Селско стопан
ство

171 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 19 50 – – – От царевица

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

X

А

1104

Описание

BG

Зърна от житни растения, обработени по друг на
чин (например олющени, сплескани, на люспи, за
кръглени, нарязани или натрошени), с изключение
на ориза от № 1006; зародиши на житни растения,
цели, сплескани, на люспи или смляни

Бележка

L 250/238

Сектор

КН 2014

– Зърна, сплескани или на люспи
1104 12

– – От други житни растения

Официален вестник на Европейския съюз

1104 19

– – От овес

– – – От ечемик
На зърна, сплескани

Селско стопан
ство

97 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 19 69 – – – –

На люспи

Селско стопан
ство

189 EUR/
1 000 kg

А

А

16.9.2016 г.

1104 19 61 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

Селско стопан
ство

234 EUR/
1 000 kg

X

А

1104 19 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 22 40 – – – Олющени или обелени, дори нарязани или
натрошени

Селско стопан
ство

162 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 22 50 – – – Закръглени

Селско стопан
ство

145 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 22 95 – – – Други

Селско стопан
ство

93 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 23 40 – – – Олющени или обелени, дори нарязани или
натрошени закръглени

Селско стопан
ство

152 EUR/
1 000 kg

X

А

1104 23 98 – – – Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

X

А

– Други обработени зърна (например олющени, за
кръглени, нарязани или натрошени)

1104 22

1104 23

– – От овес

Официален вестник на Европейския съюз

Люспи от ориз

BG

1104 19 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – От царевица

L 250/239

1104 29

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/240

КН 2014

– – От други житни растения
BG

– – – От ечемик
Олющени или обелени, дори нарязани
или натрошени

Селско стопан
ство

150 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 05 – – – –

Закръглени

Селско стопан
ство

236 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 08 – – – –

Други

Селско стопан
ство

97 EUR/
1 000 kg

А

А

– – – Други
1104 29 17 – – – –

Олющени или обелени, дори нарязани
или натрошени

Селско стопан
ство

129 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 30 – – – –

Закръглени

Селско стопан
ство

154 EUR/
1 000 kg

А

А

––––

Официален вестник на Европейския съюз

1104 29 04 – – – –

Само натрошени
От пшеница

Селско стопан
ство

99 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 55 – – – – –

От ръж

Селско стопан
ство

97 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 59 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

А

А

16.9.2016 г.

1104 29 51 – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
Селско стопан
ство

99 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 85 – – – – –

От ръж

Селско стопан
ство

97 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 29 89 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

98 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 30 10 – – От пшеница

Селско стопан
ство

76 EUR/
1 000 kg

А

А

1104 30 90 – – От други житни растения

Селско стопан
ство

75 EUR/
1 000 kg

X

А

1105 10 00 – Брашно, грис и прах

Селско стопан
ство

12,2 %

А

А

1105 20 00 – Люспи, гранули и агломерати под формата на
гранули

Селско стопан
ство

12,2 %

А

А

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

1104 30

1105

1106

– Зародиши на житни растения, цели, сплескани,
на люспи или смлени

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

Официален вестник на Европейския съюз

От пшеница

BG

1104 29 81 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

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
L 250/241

1106 10 00 – От сухи бобови зеленчуци от № 0713

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1106 20 10 – – Денатурирани

Селско стопан
ство

95 EUR/
1 000 kg

А

А

1106 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

166 EUR/
1 000 kg

А

А

1106 30 10 – – От банани

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1106 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

1107 10 11 – – – Представен под формата на брашно

Селско стопан
ство

177 EUR/
1 000 kg

А

А

1107 10 19 – – – Друг

Селско стопан
ство

134 EUR/
1 000 kg

А

А

1107 10 91 – – – Представен под формата на брашно

Селско стопан
ство

173 EUR/
1 000 kg

А

А

1107 10 99 – – – Други

Селско стопан
ство

131 EUR/
1 000 kg

А

А

1106 20

Бележка

– От сагу или от корени или грудки от № 0714
BG

1106 30

Описание

L 250/242

Сектор

КН 2014

– От продуктите от глава 8

Малц, дори печен

1107 10

– Непечен
– – От пшеница

Официален вестник на Европейския съюз

1107

– – Друг

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

152 EUR/
1 000 kg

А

А

1108 11 00 – – Скорбяла от пшеница

Селско стопан
ство

224 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 12 00 – – Скорбяла от царевица

Селско стопан
ство

166 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 13 00 – – Нишесте от картофи

Селско стопан
ство

166 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 14 00 – – Нишесте от маниока

Селско стопан
ство

166 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 19 10 – – – Скорбяла от ориз

Селско стопан
ство

216 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 19 90 – – – Други

Селско стопан
ство

166 EUR/
1 000 kg

X

А

1108 20 00 – Инулин

Селско стопан
ство

19,2 %

15,7 %

А

1109 00 00 Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

Селско стопан
ство

512 EUR/
1 000 kg

X

А

1107 20 00 – Печен

1108

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Скорбяла и нишесте; инулин
– Скорбяла и нишесте

– – Други скорбяла и нишесте

Официален вестник на Европейския съюз

1108 19

L 250/243

Описание

ГЛАВА 12 — МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛО
ДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПО
СЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИ
ЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ

1201

Семена от соя, дори натрошени

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1201 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1202 41 00 – – С черупки

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1202 42 00 – – Без черупки, дори натрошени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1203 00 00 Копра

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1204 00 10 – За посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1204 00 90 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Фъстъци непечени, нито претърпели друга то
плинна обработка, дори обелени или натрошени

1202 30 00 – За посев

– Други

1204 00

Официален вестник на Европейския съюз

1201 10 00 – За посев

1202

Бележка

BG

12

Сектор

L 250/244

КН 2014

Семена от лен, дори натрошени

16.9.2016 г.

Описание

Семена от репица или рапица, дори натрошени

1205 10

– Семена от репица или рапица с ниско съдържа
ние на ерукова киселина

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1205 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1205 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1206 00 91 – – Обелен; необелен шарен слънчоглед

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1206 00 99 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 21 00 – – За посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 30 00 – Рициново семе

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1206 00 10 – За посев
– Други

1207

Официален вестник на Европейския съюз

1205 10 10 – – За посев

1206 00

Бележка

BG

1205

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Други маслодайни семена и плодове, дори натро
шени

1207 10 00 – Палмистови орехи или ядки
– Семена от памук

L 250/245

1207 40

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Семена от сусам
Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 40 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 50 10 – – За посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 50 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 60 00 – Семена от шафранка (Carthamus tinctorius)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 70 00 – Семена от пъпеш

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 91 10 – – – За посев

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 91 90 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

BG

1207 40 10 – – За посев

1207 50

– Семена от синап

1207 99

– – Семена от мак

Официален вестник на Европейския съюз

– Други
1207 91

Бележка

L 250/246

КН 2014

– – Други

1207 99 20 – – – За посев
– – – Други
Конопено семе

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1207 99 96 – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

16.9.2016 г.

1207 99 91 – – – –

1208

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Брашна от маслодайни семена или плодове, раз
лични от синапеното
Селско стопан
ство

4,5 %

А

А

1208 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

1209 22 10 – – – Виолетова детелина (Trifolium pratense L.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 22 80 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 23 11 – – – Ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 23 15 – – – Червена власатка (Festuca rubra L.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 23 80 – – – Друга

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

1209 24 00 – – Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209

Семена, плодове и спори, за посев

– Фуражни семена
1209 21 00 – – Семена от люцерна

1209 23

– – Семена от детелина (Trifolium spp.)

Официален вестник на Европейския съюз

1209 10 00 – Семена от захарно цвекло

1209 22

BG

1208 10 00 – От семена от соя

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Семена от власатка

L 250/247

1209 25

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Семена от райграс (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.)
Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 25 90 – – – Английски райграс (Lolium perenne L.)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 29 45 – – – От кощрява; фий; семена от видовете Poa
palustris L. и Poa trivialis L.; главица (Dactylis
glomerata L.); полска (степна) трева (Agrosti
des)

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1209 29 50 – – – Семена от вълчи боб

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

1209 29 60 – – – Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris
var. alba)

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

1209 29 80 – – – Други

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

1209 30 00 – Семена от тревни растения, използвани главно за
техните цветове

Селско стопан
ство

3%

А

А

1209 91 30 – – – Семена от салатно цвекло или „червено цве
кло“ (Beta vulgaris var. conditiva)

Селско стопан
ство

8,3 %

А

А

1209 91 80 – – – Други

Селско стопан
ство

3%

А

А

BG

1209 25 10 – – – Италиански райграс (Lolium multiflorum
Lam.)

1209 29

Бележка

L 250/248

КН 2014

– – Други
Официален вестник на Европейския съюз

– Други
1209 91

– – Зеленчукови семена

16.9.2016 г.

1209 99

Описание

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

– – Други

1209 99 10 – – – Горски семена

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Семена от растения, използвани главно за
техните цветове, различни от упоменатите
в подпозиция 1209 30

Селско стопан
ство

3%

А

А

1209 99 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

4%

А

А

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

1210 20 10 – – Шишарки от хмел, надробени, смлени или
под формата на гранули, обогатени с прах от
хмел; прах от хмел

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

1210 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори над
робени, смлени или под формата на гранули; прах
от хмел

1210 10 00 – Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени,
нито под формата на гранули
1210 20

1211

– Шишарки от хмел, надробени, смлени или под
формата на гранули; прах от хмел

Официален вестник на Европейския съюз

1209 99 91 – – – –

Растения, части от растения, семена и плодове от
видовете, използвани главно в парфюмерията, меди
цината или като средство за унищожаване на насе
комите, паразитите или други подобни, пресни или
сушени, дори нарязани, натрошени или под фор
мата на прах
L 250/249

1211 20 00 – Корени от жен-шен

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1211 40 00 – Макова слама

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1211 90 20 – – От рода Ephedra

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1211 90 30 – – Бакла от вида tonka

Селско стопан
ство

3%

А

А

1211 90 86 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1212 21 00 – – Годни за консумация от човека

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1212 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1212 91 20 – – – Сушено, дори на прах

Селско стопан
ство

23 EUR/
100 kg

А

А

1212 91 80 – – – Друго

Селско стопан
ство

6,7 EUR/
100 kg

А

А

1211 90

– Други

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 ко
рени от цикория от вида Cichorium intybus sativum),
служещи главно за консумация от човека, неупоме
нати, нито включени другаде
– Водорасли

Официален вестник на Европейския съюз

1212

BG

1211 30 00 – Листа от кока

Бележка

L 250/250

КН 2014

– Други
1212 91

– – Захарно цвекло

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1212 93 00 – – Захарна тръстика

Селско стопан
ство

4,6 EUR/
100 kg

А

А

1212 94 00 – – Корени от цикория

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

1212 99 95 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1213 00 00 Слама, шума и плява от необработени житни расте
ния, дори нарязани, смлени, пресовани или агломе
рирани под формата на гранули

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

5,8 %

А

А

1212 99

– – Други

1212 99 41 – – – –

Неолющени,
смлени

1212 99 49 – – – –

Други

нито

натрошени,

нито

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, лю
церна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий,
вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агло
мерирани под формата на гранули

1214 10 00 – Брашна и агломерати от люцерна

1214 90

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Семена от рожкови

1214

BG

1212 92 00 – – Рожкови

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други
L 250/251

1214 90 10 – – Фуражни цвекла, репи и други фуражни ко
рени

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1301 20 00 – Гума арабик

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1301 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 11 00 – – Опиум

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 12 00 – – От сладник (liquorice)

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1302 13 00 – – От хмел

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1302 19 05 – – – Олеорезини от ванилия

Селско стопан
ство

3%

А

А

1302 19 20 – – – От растения от рода Ephedra

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 19 70 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

1214 90 90 – – Други
ГЛАВА 13 — ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ,
СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕК
СТРАКТИ

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смо
листи клейове и олеорезини (например балсами)

Растителни сокове и екстракти; пектинови мате
риали, пектинати и пектати; агар-агар и други леп
кави и сгъстяващи материали, извлечени от расте
ния, дори модифицирани
– Растителни сокове и екстракти

1302 19

Официален вестник на Европейския съюз

1302

Бележка

BG

13

Сектор

L 250/252

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

1302 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Пектинови материали, пектинати и пектати
Селско стопан
ство

19,2 %

12,8 %

А

1302 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

11,2 %

7,4 %

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 32 10 – – – От рожкови или от семена от рожкови

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 32 90 – – – От семена от гуар

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1302 39 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1401 10 00 – Бамбук

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1401 20 00 – Ратан

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

BG

1302 20 10 – – В сухо състояние

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от
растения, дори модифицирани
1302 31 00 – – Агар-агар
– – Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови,
от семена от рожкови или от семена от гуар,
дори модифицирани

14

ГЛАВА 14 — МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД,
НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

1401

Материали от растителен произход от видовете, из
ползвани главно в кошничарството или за изпли
тане на рогозки и други подобни изделия (напри
мер бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами
от почистени житни растения, избелени или бояди
сани, кори от липа)

Официален вестник на Европейския съюз

1302 32

L 250/253

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1404 20 00 – Памучен линтер

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1404 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1501 10 10 – – Предназначени за промишлени цели, различни
от производството на хранителни продукти за
човешка консумация

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1501 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

17,2 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

1401 90 00 – Други
Продукти от растителен произход, неупоменати,
нито включени другаде

РАЗДЕЛ III — МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВО
ТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРО
ДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ
МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

15

ГЛАВА 15 — МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВО
ТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРО
ДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ
МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и
мазнини от домашни птици, различни от включе
ните в позиции № 0209 или 1503

1501 10

– Свинска мас

1501 20

Официален вестник на Европейския съюз

III

Бележка

BG

1404

Сектор

L 250/254

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други мазнини от свине
16.9.2016 г.

1501 20 10 – – Предназначени за промишлени цели, различни
от производството на хранителни продукти за
човешка консумация

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1501 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

17,2 EUR/
100 kg

А

А

1501 90 00 – Други

Селско стопан
ство

11,5 %

А

А

1502 10 10 – – Предназначени за промишлени цели, различни
от производството на хранителни продукти за
човешка консумация

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1502 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1502 90 10 – – Предназначени за промишлени цели, различни
от производството на хранителни продукти за
човешка консумация

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1502 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1503 00 11 – – Предназначени за промишлени цели

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1503 00 19 – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат доби
тък, овцете или козите, различни от включените в
№ 1503

1502 10

– Лой

1502 90

1503 00

– Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас,
олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемул
гирани, нито смесени, нито обработени по друг на
чин
– Стеарин от свинска мас и олеостеарин

L 250/255

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1503 00 90 – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

3,8 %

А

А

1504 10 91 – – – От писии

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1504 10 99 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1504 20 10 – – Твърди фракции

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1504 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

BG

1503 00 30 – Масло от лой, предназначено за промишлени
цели, различни от производството на хранителни
продукти за човешка консумация

Бележка

L 250/256

КН 2014

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или
морски бозайници, дори рафинирани, но не хими
чески променени

1504 10

– Масла от черен дроб от риби и техните фракции

1504 10 10 – – Със съдържание на витамин А, равно на или
по-малко от 2 500 международни единици на
грам
– – Други

1504 20

1504 30

Официален вестник на Европейския съюз

1504

– Мазнини и масла от риби и техните фракции,
различни от маслата от черен дроб от риби

1504 30 10 – – Твърди фракции

16.9.2016 г.

– Мазнини и масла от морски бозайници и тех
ните фракции

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1505 00 10 – Мазнина от вълна (серей), необработена

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1505 00 90 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1506 00 00 Други видове мазнини и масла от животински
произход и техните фракции, дори рафинирани, но
не химически променени

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1507 10 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1507 10 90 – – Друго

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1507 90 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1507 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Описание

1504 30 90 – – Други

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни ве
щества от нея, включително ланолина

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

1507 10

– Сурово масло, дори дегумирано

1507 90

Официален вестник на Европейския съюз

1507

Бележка

BG

1505 00

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

L 250/257

Описание

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафи
нирани, но не химически променени

1508 10

– Сурово масло

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Осв.

А

А

1508 10 90 – – Друго

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1508 90 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1508 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1509 10 10 – – Необработено (Virgin) маслиново масло, за ос
ветление

Селско стопан
ство

122,6 EUR/
100 kg

А

А

1509 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

124,5 EUR/
100 kg

А

А

1509 90 00 – Други

Селско стопан
ство

134,6 EUR/
100 kg

А

А

– Други

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафи
нирани, но не химически променени

1509 10

– Необработено (Virgin)

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

1508 10 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

1508 90

Бележка

BG

1508

Сектор

L 250/258

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1510 00 10 – Сурови масла

Селско стопан
ство

110,2 EUR/
100 kg

А

А

1510 00 90 – Други

Селско стопан
ство

160,3 EUR/
100 kg

А

А

1511 10 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1511 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

3,8 %

А

А

1511 90 11 – – – Представени в директни опаковки, с нетно
съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1511 90 19 – – – Представени по друг начин

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1510 00

Описание

Палмово масло и неговите фракции, дори рафини
рани, но не химически променени

1511 10

– Сурово масло

1511 90

Официален вестник на Европейския съюз

1511

BG

Други масла и техните фракции, получени изклю
чително от маслини, дори рафинирани, но не хи
мически променени, и смеси от тези масла или
фракции с масла или фракции от № 1509

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
– – Твърди фракции

L 250/259

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/260

КН 2014

– – Други
5,1 %

А

А

1511 90 99 – – – Други

Селско стопан
ство

9%

А

А

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1512

Слънчогледово масло, памучно масло или масло от
шафранка (safflower) и техните фракции, дори ра
финирани, но не химически променени
– Слънчогледово масло или масло от шафранка
(safflower) и техните фракции

1512 11

– Сурови масла

1512 11 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1511 90 91 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

– – – Други
1512 11 91 – – – –

От слънчоглед

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1512 11 99 – – – –

От шафранка (safflower)

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1512 19

– – Други
16.9.2016 г.

1512 19 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1512 21 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1512 21 90 – – – Друго

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1512 29 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1512 29 90 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

Описание

1512 19 90 – – – Други

Сектор

BG

– Памучно масло и неговите фракции
1512 21

1513

– – Сурово масло, дори с премахнат госипол

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

1512 29

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло
или масло от бабасу и техните фракции, дори ра
финирани, но не химически променени
– Кокосово масло (масло от копра) и неговите
фракции

1513 11

– – Сурово масло
L 250/261

1513 11 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/262

КН 2014

– – – Друго
Представено в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 11 99 – – – –

Представено по друг начин

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1513 19

BG

1513 11 91 – – – –

– – Други

1513 19 11 – – – –

Представени в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 19 19 – – – –

Представени по друг начин

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

– – – Други
1513 19 30 – – – –

––––

Предназначени за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Твърди фракции

Други
Представени в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 19 99 – – – – –

Представени по друг начин

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

16.9.2016 г.

1513 19 91 – – – – –

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

Сектор

– Палмистово масло или масло от бабасу и техните
фракции

BG

1513 21

– – Сурови масла

1513 21 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

1513 21 30 – – – –

Представени в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 21 90 – – – –

Представени по друг начин

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

– – Други
– – – Твърди фракции

1513 29 11 – – – –

Представени в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 29 19 – – – –

Представени по друг начин

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

1513 29

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
1513 29 30 – – – –

L 250/263

Предназначени за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1513 29 90 – – – – –

Представени по друг начин

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1514 11 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1514 11 90 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1514 19 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1514 19 90 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Рапично, репично или синапено масло и техните
фракции, дори рафинирани, но не химически про
менени
– Масла от рапица или репица с ниско съдържа
ние на ерукова киселина и техните фракции

1514 11

1514 19

– – Сурови масла

Официален вестник на Европейския съюз

Представени в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или по-малко

BG

1513 29 50 – – – – –

1514

Бележка

L 250/264

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други
– – Сурови масла

BG

1514 91

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1514 91 90 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1514 99 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1514 99 90 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1515

– – Други

Други растителни мазнини и масла (включително
маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи,
дори рафинирани, но не химически променени

Официален вестник на Европейския съюз

1514 91 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

1514 99

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Ленено масло и неговите фракции
1515 11 00 – – Сурово масло

1515 19

– – Други
L 250/265

1515 19 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1515 21 10 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1515 21 90 – – – Друго

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1515 29 10 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1515 29 90 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1515 30 10 – – За производството на аминоундеканова кисе
лина за използване в производството на синте
тични текстилни влакна или изкуствени пласт
масови материали

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1515 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Описание

1515 19 90 – – – Други

Сектор

Бележка

L 250/266

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

– Царевично масло и неговите фракции
1515 21

1515 30

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

1515 29

– – Сурово масло

– Рициново масло и неговите фракции

16.9.2016 г.

1515 50

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Сусамово масло и неговите фракции

BG

– – Сурово масло
Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1515 50 19 – – – Друго

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

1515 50 91 – – Предназначени за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

1515 50 99 – – – Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

– – Други

– Други

1515 90 11 – – Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика;
восък от мирта, японски восък; техните фрак
ции

Официален вестник на Европейския съюз

1515 50 11 – – Предназначено за технически или промиш
лени цели, различни от производството на
хранителни продукти за човешка консумация

1515 90

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Масло от тютюневи семена и неговите фрак
ции
– – – Сурово масло
1515 90 21 – – – –

L 250/267

Предназначено за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация

Описание

1515 90 29 – – – –

Друго

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Сектор

BG

– – – Други
Предназначени за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1515 90 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

– – Други масла и техните фракции
– – – Сурови масла

––––

Предназначени за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация
Други

1515 90 51 – – – – –

Твърди, представени в директни опа
ковки, с нетно съдържание 1 kg или
по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1515 90 59 – – – – –

Твърди, представени по друг начин;
течни

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

1515 90 31 – – – –

1515 90 40 – – – –

Бележка

L 250/268

КН 2014

– – – Други
Предназначени за технически или про
мишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за чо
вешка консумация

16.9.2016 г.

1515 90 60 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1515 90 99 – – – – –

Твърди, представени по друг начин;
течни

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1516 10 10 – – Представени в директни опаковки, с нетно съ
държание 1 kg или по-малко

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1516 10 90 – – Представени по друг начин

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

Селско стопан
ство

3,4 %

А

А

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1516

Мазнини и масла от животински или растителен
произход и техните фракции, частично или на
пълно хидрогенирани, интерестерифицирани, прее
стерифицирани или елайдинирани, дори рафини
рани, но необработени по друг начин

1516 10

– Животински мазнини и масла и техните фрак
ции

1516 20

Официален вестник на Европейския съюз

Твърди, представени в директни опа
ковки, с нетно съдържание 1 kg или
по-малко

BG

1515 90 91 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Растителни мазнини и масла и техните фракции

1516 20 10 – – Хидрогенирани рицинови масла, наречени
„opalwax“
– – Други

L 250/269

1516 20 91 – – – Представени в директни опаковки, с нетно
съдържание 1 kg или по-малко

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Сектор

Бележка

L 250/270

КН 2014

– – – Представени по друг начин

––––

Рапично, репично, ленено, слънчогледово
масло, масло от илипе, от карите, от ма
коре, от тулукуна или от бабасу, предназ
начено за технически или промишлени
цели, различни от производството на хра
нителни продукти за човешка консума
ция

BG

1516 20 95 – – – –

Други
Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1516 20 98 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1517 10 10 – – С тегловно съдържание на млечни мазнини,
превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

А

1517 10 90 – – Друг

Селско стопан
ство

16 %

А

А

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от жи
вотински или растителни мазнини или масла или
от фракции от различни мазнини или масла от на
стоящата глава, различни от хранителните мазнини
и масла и техните фракции от № 1516

1517 10

– Маргарин, с изключение на течния маргарин

16.9.2016 г.

Фъстъчено, памучно, соево или слънчо
гледово масло; други масла, с тегловно
съдържание на свободни мастни кисе
лини по-малко от 50 %, с изключение
на палмистовото масло, маслото от
илипе, кокосовото масло, рапичното,
репичното масло или маслото от ко
пайба

Официален вестник на Европейския съюз

1516 20 96 – – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 28,4 EUR/
100 kg

0%
+ 28,4 EUR/
100 kg

А

1517 90 91 – – – Нелетливи растителни масла, течни, смесени

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1517 90 93 – – – Смеси или препарати за кулинарията, от ви
довете, използвани за отделяне от формите

Селско стопан
ство

2,9 %

А

А

1517 90 99 – – – Други

Селско стопан
ство

16 %

А

А

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1517 90

Сектор

– Други

1517 90 10 – – С тегловно съдържание на млечни мазнини,
превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

Животински или растителни мазнини и масла и
техните фракции, обработени чрез загряване, окис
лени, обезводнени, сулфурирани, продухани, поли
меризирани чрез загряване във вакуум или в инер
тен газ или по друг начин химически модифици
рани, с изключение на тези от № 1516; негодни за
консумация смеси или препарати от животински
или растителни мазнини или масла или от фракции
от различни мазнини или масла от настоящата
глава, неупоменати, нито включени другаде

1518 00 10 – Линоксин

Официален вестник на Европейския съюз

1518 00

– Нелетливи растителни масла, течни, смесени,
предназначени за технически или промишлени
цели, различни от предназначените за производ
ство на хранителни продукти за консумация от
човека
L 250/271

1518 00 31 – – Сурови

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,1 %

А

А

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

1518 00 95 – – – Негодни за консумация смеси или препа
рати от животински мазнини и масла или
от животински и растителни мазнини и
масла и техните фракции

Селско стопан
ство

2%

А

А

1518 00 99 – – – Други

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

1520 00 00 Суров глицерол, глицеролови води и луги

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Описание

1518 00 39 – – Други

Сектор

BG

– Други
1518 00 91 – – Животински или растителни мазнини и масла
и техните фракции, обработени чрез загряване,
окислени, обезводнени, сулфурирани, проду
хани, стандолизирани или претърпели други
химични промени, с изключение на тези от №
1516

Растителни восъци (различни от триглицеридите),
восък от пчели или от други насекоми и спермацет,
дори рафинирани или оцветени

1521 10 00 – Растителни восъци

1521 90

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

1521

Бележка

L 250/272

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други
16.9.2016 г.

1521 90 10 – – Спермацет, дори рафиниран или оцветен

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Восък от пчели или от други насекоми, дори
рафиниран или оцветен
Осв.

А

А

1521 90 99 – – – Друг

Селско стопан
ство

2,5 %

А

А

Селско стопан
ство

3,8 %

А

А

1522 00 31 – – – Неутрализационни утайки (soap-stocks)

Селско стопан
ство

29,9 EUR/
100 kg

А

А

1522 00 39 – – – Други

Селско стопан
ство

47,8 EUR/
100 kg

А

А

1522 00 91 – – – Маслени утайки, неутрализационни утайки
(soap-stocks)

Селско стопан
ство

3,2 %

А

А

1522 00 99 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1522 00

Дегра; остатъци, получени при обработката на про
дукти, съдържащи мазнини или восъци от живо
тински или растителен произход

1522 00 10 – Дегра

– Остатъци, получени при обработката на про
дукти, съдържащи мазнини или восъци от живо
тински или растителен произход
– – Съдържащи масло, имащо характеристиките
на маслиново масло

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1521 90 91 – – – Суров

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

L 250/273

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

15,4 %

А

А

1601 00 91 – – Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна
обработка

Селско стопан
ство

149,4 EUR/
100 kg

А

А

1601 00 99 – – Други

Селско стопан
ство

100,5 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

1602 20 10 – – От гъски или от патици

Селско стопан
ство

10,2 %

А

А

1602 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

16 %

А

А

Описание

16

ГЛАВА 16 — ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ
РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ
БЕЗГРЪБНАЧНИ

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии
или кръв; приготвени храни на база на тези про
дукти

1601 00 10 – От черен дроб

– Други

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, каран
тии или кръв

1602 10 00 – Приготвени храни, хомогенизирани

1602 20

Официален вестник на Европейския съюз

РАЗДЕЛ IV — ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКО
ХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И
ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА

Бележка

BG

IV

Сектор

L 250/274

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– От черен дроб от всякакви животни

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– От домашните птици от № 0105
– – От пуйки

BG

1602 31

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Съдържащи тегловно 57 % или повече месо
или карантии от домашни птици
Съдържащи изключително месо от пуйки
без топлинна обработка

Селско стопан
ство

1 024 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 31 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1 024 EUR/
1 000 kg

А

А

Селско стопан
ство

1 024 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 31 80 – – – Други

1602 32

– – От петли и кокошки
– – – Съдържащи тегловно 57 % или повече месо
или карантии от домашни птици
Без топлинна обработка

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 32 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

1 024 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 32 30 – – – Съдържащи тегловно 25 % или повече, но
по-малко от 57 % месо или карантии от до
машни птици

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 32 90 – – – Други

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

L 250/275

1602 32 11 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

1602 31 11 – – – –

1602 39

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други
BG

– – – Съдържащи тегловно 57 % или повече месо
или карантии от домашни птици
Без топлинна обработка

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 39 29 – – – –

Други

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

Селско стопан
ство

2 765 EUR/
1 000 kg

А

А

1602 41 10 – – – От домашни свине

Селско стопан
ство

156,8 EUR/
100 kg

А

А

1602 41 90 – – – Други

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1602 42 10 – – – От домашни свине

Селско стопан
ство

129,3 EUR/
100 kg

А

А

1602 42 90 – – – Други

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1602 39 85 – – – Други

– От свине

1602 42

– – Бутове и разфасовки от тях

Официален вестник на Европейския съюз

1602 39 21 – – – –

1602 41

Бележка

L 250/276

КН 2014

– – Плешки и разфасовки от тях

16.9.2016 г.

1602 49

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други, включително смесите

––––

BG

– – – От домашни свине

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Съдържащи тегловно 80 % или повече
месо или карантии, от всякакви видове,
включително сланината и мазнините от
всякакъв вид или произход
Котлети (с изключение на врата) и раз
фасовки от тях, включително смеси от
котлети и бутове

Селско стопан
ство

156,8 EUR/
100 kg

А

А

1602 49 13 – – – – –

Врат и разфасовки от него, включи
телно смесите от врат и плешки

Селско стопан
ство

129,3 EUR/
100 kg

А

А

1602 49 15 – – – – –

Други смеси, съдържащи бутове, пле
шки, котлети или вратове и разфасовки
от тях

Селско стопан
ство

129,3 EUR/
100 kg

А

А

1602 49 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

85,7 EUR/
100 kg

А

А

Съдържащи тегловно 40 % или повече,
но по-малко от 80 % месо или карантии
от всякакви видове, включително слани
ната и мазнините от всякакъв вид или
произход

Селско стопан
ство

75 EUR/
100 kg

А

А

1602 49 50 – – – –

Съдържащи тегловно по-малко от 40 %
месо или карантии, от всякакви видове,
включително сланината и мазнините от
всякакъв вид или произход

Селско стопан
ство

54,3 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

1602 49 90 – – – Други

L 250/277

1602 49 30 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

1602 49 11 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

303,4 EUR/
100 kg

X

А

1602 50 31 – – – „Corned beef“, в херметически затворени
опаковки

Селско стопан
ство

16.6 %

А

А

1602 50 95 – – – Други

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

Селско стопан
ство

10,9 %

А

А

Селско стопан
ство

85,7 EUR/
100 kg

А

А

Селско стопан
ство

303,4 EUR/
100 kg

X

А

1602 50

Описание

Бележка

L 250/278

Сектор

КН 2014

– От животни от рода на едрия рогат добитък
BG

1602 50 10 – – Необработени топлинно; смеси от топлинно
обработени месо или карантии и топлинно
необработени месо или карантии
– – Други

– Други, включително храните, приготвени от жи
вотинска кръв

1602 90 10 – – Храни, приготвени от животинска кръв

– – Други
1602 90 31 – – – От дивеч или от зайци

Официален вестник на Европейския съюз

1602 90

– – – Други
1602 90 51 – – – –

––––

Съдържащи месо или карантии от до
машни свине
Други

–––––

Необработени топлинно; смеси от
топлинно обработени месо или ка
рантии и топлинно необработени
месо или карантии

16.9.2016 г.

1602 90 61 – – – – – –

Съдържащи месо или карантии от жи
вотни от рода на едрия рогат добитък

Описание

1602 90 69 – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

Други
От овце

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1602 90 95 – – – – – –

От кози

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

1602 90 99 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

16,6 %

А

А

1603 00 10 – В директни опаковки, с нетно съдържание, не
превишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

1603 00 80 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

Рибарство

5,5 %

A*

А

Рибарство

15 %

A*

А

1604

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

Официален вестник на Европейския съюз

1602 90 91 – – – – – –

1603 00

Бележка

BG

–––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и не
говите заместители, приготвени на основата на
яйца от риби
– Риби, цели или на парчета, с изключение на
смлените риби

1604 11 00 – – Сьомги
1604 12

– – Херинги
L 250/279

1604 12 10 – – – Филета, сурови, покрити с тесто или с га
лета, дори предварително пържени в олио,
замразени

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/280

КН 2014

– – – Други
В херметически затворени опаковки

Рибарство

20 %

A*

А

1604 12 99 – – – –

Други

Рибарство

20 %

A*

А

1604 13

– – Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца

1604 13 11 – – – –

В зехтин

Рибарство

12,5 %

A*

А

1604 13 19 – – – –

Други

Рибарство

12,5 %

C*

А

Рибарство

12,5 %

A*

А

Рибарство

24 %

C*

А

1604 13 90 – – – Други
– – Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.)
– – – Тон и скокливи риби
1604 14 11 – – – –
––––

В растително масло

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Сардини

1604 14

BG

1604 12 91 – – – –

Други
Филета, наречени „карета“

Рибарство

24 %

C*

А

1604 14 18 – – – – –

Други

Рибарство

24 %

C*

А

Рибарство

25 %

A*

А

1604 14 90 – – – Паламуд (Sarda spp.)

16.9.2016 г.

1604 14 16 – – – – –

1604 15

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Скумрии

BG

– – – От видовете на обикновената скумрия Scom
ber scombrus и Scomber japonicus
Филета

Рибарство

25 %

A*

А

1604 15 19 – – – –

Други

Рибарство

25 %

A*

А

1604 15 90 – – – От вида на австралийската скумрия (Scom
ber australasicus)

Рибарство

20 %

A*

А

1604 16 00 – – Аншоа

Рибарство

25 %

C*

А

1604 17 00 – – Змиорки

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

7%

A*

А

– – Други

1604 19 10 – – – Пъстървови, различни от сьомгите
– – – Риби от рода Euthynnus, различни от ско
кливите риби (Euthynnus (Katsuwonus) pela
mis)
1604 19 31 – – – –

Филета, наречени „карета“

Рибарство

24 %

A*

А

1604 19 39 – – – –

Други

Рибарство

24 %

A*

А

1604 19 50 – – – Риби от вида Orcynopsis unicolor

Рибарство

12,5 %

A*

А

Рибарство

7,5 %

A*

А

Официален вестник на Европейския съюз

1604 15 11 – – – –

1604 19

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Филета, сурови, покрити с тесто или с га
лета, дори предварително изпържени в
олио, замразени

L 250/281

1604 19 91 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
20 %

A*

А

1604 19 93 – – – – –

Американска треска (Pollachius virens)

Рибарство

20 %

A*

А

1604 19 94 – – – – –

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis
spp.)

Рибарство

20 %

A*

А

1604 19 95 – – – – –

Минтай (Тhеragra chalcogramma) и люр
от вида Pollachius pollachius

Рибарство

20 %

A*

А

1604 19 97 – – – – –

Други

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

20 %

A*

А

1604 20 10 – – – От сьомга

Рибарство

5,5 %

A*

А

1604 20 30 – – – От семейство Пъстървови, различни от сьом
гата

Рибарство

7%

A*

А

1604 20 40 – – – От аншоа

Рибарство

25 %

C*

А

1604 20 50 – – – От сардини, от паламуди, от скумрия от ви
довете Scomber scombrus и Scomber japonicus
и риби от вида Orcynopsis unicolor

Рибарство

25 %

C*

А

1604 20 70 – – – От тон, скокливи риби и други риби от
рода Euthynnus

Рибарство

24 %

C*

А

– Други приготвени храни и консерви от риби

1604 20 05 – – Приготвени храни от сурими
– – Други

16.9.2016 г.

Рибарство

Официален вестник на Европейския съюз

Треска от видовете Gadus morhua, Ga
dus ogac или Gadus macrocephalus

BG

1604 19 92 – – – – –

1604 20

Бележка

L 250/282

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

14 %

A*

А

1604 31 00 – – Хайвер

Рибарство

20 %

A*

А

1604 32 00 – – Заместители на хайвер

Рибарство

20 %

A*

А

Рибарство

8%

A*

А

1605 21 10 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 2 kg

Рибарство

20 %

A*

А

1605 21 90 – – – Други

Рибарство

20 %

A*

А

1605 29 00 – – Други

Рибарство

20 %

A*

А

1605 30 10 – – Месо, топлинно обработено, за производство
на масло, пастет, супи или сосове

Рибарство

Осв.

A*

А

1605 30 90 – – Други

Рибарство

20 %

A*

А

1605 40 00 – Други ракообразни

Рибарство

20 %

A*

А

Описание

1604 20 90 – – – От други риби

1605

BG

– Хайвер и неговите заместители

– Скариди
1605 21

1605 30

– – Не в херметически затворени опаковки

Официален вестник на Европейския съюз

Ракообразни, мекотели и други водни безгръб
начни, приготвени или консервирани

1605 10 00 – Раци

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Омари

L 250/283

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1605 51 00 – – Стриди

Рибарство

20 %

A*

А

1605 52 00 – – Миди Сен Жак (морски гребени), включи
телно калугерици

Рибарство

20 %

A*

А

1605 53 10 – – – В херметически затворени опаковки

Рибарство

20 %

A*

А

1605 53 90 – – – Други

Рибарство

20 %

A*

А

1605 54 00 – – Сепия и сепиоли, калмари и рогачи

Рибарство

20 %

A*

А

1605 55 00 – – Октопод

Рибарство

20 %

A*

А

1605 56 00 – – Миди и сърцевидки

Рибарство

20 %

A*

А

1605 57 00 – – Морски охлюви абалон

Рибарство

20 %

A*

А

1605 58 00 – – Охлюви, различни от морските

Рибарство

20 %

A*

А

1605 59 00 – – Други

Рибарство

20 %

A*

А

1605 61 00 – – Морски краставици

Рибарство

26 %

A*

А

1605 62 00 – – Морски таралежи

Рибарство

26 %

A*

А

1605 63 00 – – Медузи

Рибарство

26 %

A*

А

Описание

Бележка

L 250/284

Сектор

КН 2014

– Мекотели
BG

1605 53

– – Миди

Официален вестник на Европейския съюз

– Други водни безгръбначни

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Рибарство

26 %

A*

А

1701 12 10 – – – Предназначена за рафиниране

Селско стопан
ство

33,9 EUR/
100 kg —
стандартно ка
чество

X

А

1701 12 90 – – – Други

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

X

А

1701 13 10 – – – Предназначена за рафиниране

Селско стопан
ство

33,9 EUR/
100 kg —
стандартно ка
чество

K*

А

1701 13 90 – – – Други

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

33,9 EUR/
100 kg —
стандартно ка
чество

K*

А

1605 69 00 – – Други
17

ГЛАВА 17 — ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химиче
ски чиста захароза, в твърдо състояние

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи
добавки

1701 13

1701 14

– – От захарно цвекло

– – От захарна тръстика, упомената в забележка 2
към подпозициите към настоящата глава

Официален вестник на Европейския съюз

1701 12

– – Друга захар от захарна тръстика

L 250/285

1701 14 10 – – – Предназначена за рафиниране

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

X

А

1701 99 10 – – – Бяла захар

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

K*

А

1701 99 90 – – – Други

Селско стопан
ство

41,9 EUR/
100 kg

X

А

1702 11 00 – – Съдържащи тегловно 99 % или повече лак
тоза, изразена в безводна лактоза, изчислена
върху сухо вещество

Селско стопан
ство

14 EUR/
100 kg

А

А

1702 19 00 – – Други

Селско стопан
ство

14 EUR/
100 kg

А

А

Описание

1701 14 90 – – – Друга

Бележка

L 250/286

Сектор

КН 2014

BG

– Други

1701 91 00 – – С ароматизиращи или оцветяващи добавки

1702

– – Други

Други видове захар, включително лактоза, малтоза,
глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в
твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизи
ращи или оцветяващи добавки; заместители на мед,
дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар
и карамелизирани меласи

Официален вестник на Европейския съюз

1701 99

– Лактоза и сироп от лактоза

16.9.2016 г.

1702 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Захар от клен и сироп от клен
0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

1702 20 90 – – Друга

Селско стопан
ство

8%

X

А

Селско стопан
ство

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

А

1702 30 50 – – – Под формата на бял кристален прах, дори
агломерирани

Селско стопан
ство

26,8 EUR/
100 kg

L*

А

1702 30 90 – – – Други

Селско стопан
ство

20 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

А

1702 30

– Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи
фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състоя
ние по-малко от 20 % фруктоза

1702 30 10 – – Изоглюкоза

– – Други

1702 40

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1702 20 10 – – Захар от клен, в твърдо състояние, с аромати
зиращи или оцветяващи добавки

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи те
гловно в сухо състояние 20 % или повече, но
по-малко от 50 % фруктоза, различни от инверт
ната захар

L 250/287

1702 40 10 – – Изоглюкоза

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1702 40 90 – – Други

Селско стопан
ство

20 EUR/
100 kg

X

А

1702 50 00 – Фруктоза, химически чиста

Селско стопан
ство

16 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net
mas

12,5 %
+ 50,7 EUR/
100 kg/net
mas

А

1702 60 10 – – Изоглюкоза

Селско стопан
ство

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

А

1702 60 80 – – Сироп от инулин

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

1702 60 95 – – Други

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

1702 90 10 – – Химически чиста малтоза

Селско стопан
ство

12,8 %

8,9 %

А

1702 90 30 – – Изоглюкоза

Селско стопан
ство

50,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

А

Описание

Бележка

L 250/288

Сектор

КН 2014

BG

1702 60

Официален вестник на Европейския съюз

1702 90

– Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съ
държащи тегловно в сухо състояние повече от
50 % фруктоза, различни от инвертната захар

– Други, включително инвертната захар и другите
захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в
сухо състояние 50 % фруктоза

16.9.2016 г.

Описание

1702 90 50 – – Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

20 EUR/
100 kg

X

А

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

– – Карамелизирани захари и меласи
1702 90 71 – – – Съдържащи тегловно в сухо състояние 50 %
или повече захароза

1702 90 75 – – – –

На прах, дори агломерирани

Селско стопан
ство

27,7 EUR/
100 kg

X

А

1702 90 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

19,2 EUR/
100 kg

X

А

1702 90 80 – – Сироп от инулин

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

1702 90 95 – – Други

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

А

1703 10 00 – Меласа от захарна тръстика

Селско стопан
ство

0,35 EUR/
100 kg

А

А

1703 90 00 – Други

Селско стопан
ство

0,35 EUR/
100 kg

А

А

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

1703

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Меласи, получени в резултат на извличането или
рафирането на захарта

L 250/289

Описание

Захарни изделия без какао (включително белия шо
колад)

1704 10

– Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покри
тие

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

BG

1704

Сектор

L 250/290

КН 2014

Селско стопан
ство

6,2 %
+ 27,1 EUR/
100 kg MAX
17,9

2,7 %
+ 27,1 EUR/
100 kg MAX
17,9

А

1704 10 90 – – С тегловно съдържание на захароза, равно на
или по-голямо от 60 % (включително инверт
ната захар, изразена като захароза)

Селско стопан
ство

6,3 %
+ 30,9 EUR/
100 kg MAX
18,2

2,8 %
+ 30,9 EUR/
100 kg MAX
18,2

А

1704 90 10 – – Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ те
гловно повече от 10 % захароза, но несъдър
жащ други добавки

Селско стопан
ство

13,4 %

9,3 %

А

1704 90 30 – – Бял шоколад

Селско стопан
ство

1704 90

– Други

9,1 %
5,6 %
+ 45,1 EUR/
+ 45,1 EUR/
100 kg MAX 100 kg MAX
18,9 + 16,5 EU 18,9 + 16,5 EU
R/100 kg
R/100 kg

Официален вестник на Европейския съюз

1704 10 10 – – С тегловно съдържание на захароза, по-малко
от 60 % (включително инвертната захар, изра
зена като захароза)

А

– – Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

16.9.2016 г.

1704 90 51 – – – Пасти, включително марципан, в директни
опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по
вече

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1704 90 61 – – – Дражета и подобни захарни изделия

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

BG

1704 90 55 – – – Пастили за гърло и бонбони против каш
лица

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други

Гумени бонбони, желирани захарни изде
лия, включително захарни изделия от
плодова маса

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1704 90 71 – – – –

Бонбони от стопена захар, дори пълнени

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1704 90 75 – – – –

Карамели

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

––––

Официален вестник на Европейския съюз

1704 90 65 – – – –

Други

Получени чрез пресоване

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1704 90 99 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

5,5 % + EA
MAX 18,7 +
ADSZ

А

L 250/291

1704 90 81 – – – – –

18

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

ГЛАВА 18 — КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО
Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1802 00 00 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

1803 10 00 – Необезмаслена

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1803 20 00 – Напълно или частично обезмаслена

Селско стопан
ство

9,6 %

А

А

1804 00 00 Масло, мазнина и течно масло от какао

Селско стопан
ство

7,7 %

А

А

1805 00 00 Какао на прах, без прибавка на захар или други
подсладители

Селско стопан
ство

8%

А

А

Селско стопан
ство

8%

2,7 %

А

BG

1801 00 00 Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или
печени

1803

Бележка

L 250/292

КН 2014

Какаова маса, дори обезмаслена

Шоколад и други хранителни продукти, съдър
жащи какао

1806 10

– Какао на прах с прибавка на захар или други
подсладители

16.9.2016 г.

1806 10 15 – – Несъдържащо или съдържащо тегловно помалко от 5 % захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза) или изоглюкоза,
също изразена като захароза

Официален вестник на Европейския съюз

1806

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8%
+ 25,2 EUR/
100 kg

0%
+ 25,2 EUR/
100 kg

А

1806 10 30 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза)
или изоглюкоза, също изразена като захароза,
равно на или по-голямо от 65 % и по-малко
от 80 %

Селско стопан
ство

8%
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

А

1806 10 90 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза)
или изоглюкоза, също изразена като захароза,
равно или по-голямо от 80 %

Селско стопан
ство

8%
+ 41,9 EUR/
100 kg

0%
+ 41,9 EUR/
100 kg

А

1806 20 10 – – С тегловно съдържание на какаово масло
31 % или повече или с тегловно съдържание
общо на какаово масло и млечни мазнини
31 % или повече

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 20 30 – – С общо тегловно съдържание на какаово
масло и млечни мазнини 25 % или повече, но
по-малко от 31 %

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 20 50 – – – С тегловно съдържание на какаово масло
18 % или повече

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 20 70 – – – Продукти, наречени „chocolate milk crumb“

Селско стопан
ство

15,4 % + EA

10,7 % + EA

А

– Други продукти, представени на блокове или на
пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто
или прахообразно състояние, на гранули или по
добни форми, в съдове или в директни опаковки
със съдържание над 2 kg

Официален вестник на Европейския съюз

1806 20

BG

1806 10 20 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза)
или изоглюкоза, също изразена като захароза,
равно на или по-голямо от 5 % и по-малко от
65 %

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

L 250/293

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 20 95 – – – Други

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 32 10 – – – С добавка на зърнени храни, плодове или
ядки

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 32 90 – – – Други

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

BG

1806 20 80 – – – Шоколадова глазура

Бележка

L 250/294

КН 2014

– Други, представени на блокове или на пръчки

1806 32

1806 90

– – Без пълнеж

Официален вестник на Европейския съюз

1806 31 00 – – С пълнеж

– Други
– – Шоколад и шоколадови изделия
– – – Шоколадови бонбони, дори пълнени
Съдържащи алкохол

16.9.2016 г.

1806 90 11 – – – –

Описание

1806 90 19 – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

– – – Други

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 90 39 – – – –

Без пълнеж

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 90 50 – – Съдържащи какао захарни изделия и изделия,
произведени от заместители на захарта, съдър
жащи какао

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 90 60 – – Пасти за намазване, съдържащи какао (течен
шоколад)

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 90 70 – – Препарати за приготвяне на напитки, съдър
жащи какао

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

1806 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

8,3 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

4,8 % + EA
MAX 18,7 +
AD S/Z

А

L 250/295

С пълнеж

Официален вестник на Европейския съюз

1806 90 31 – – – –

Описание

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от бра
шна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла,
нишесте или екстракти от малц, несъдържащи ка
као или съдържащи тегловно по-малко от 40 % ка
као, изчислено на базата на напълно обезмаслена
маса, неупоменати, нито включени другаде; храни
телни продукти, приготвени от продуктите от №
0401 до 0404, несъдържащи какао или съдър
жащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено
на базата на напълно обезмаслена маса, неупоме
нати, нито включени другаде

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1901 10 00 – Детски храни, пригодени за продажба на дребно

Селско стопан
ство

7,6 % + EA

0 % + EA

А

1901 20 00 – Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, слад
карски или бисквитени продукти от № 1905

Селско стопан
ство

7,6 % + EA

0 % + EA

А

1901 90 11 – – – С тегловно съдържание на сух екстракт
90 % или повече

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 18 EUR/
100 kg

0%
+ 18 EUR/
100 kg

А

1901 90 19 – – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 14,7 EUR/
100 kg

0%
+ 14,7 EUR/
100 kg

А

1901 90

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 19 — ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГО
ТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРА
ШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕ
СТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

19

Сектор

L 250/296

КН 2014

– Други

– – Екстракти от малц

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други
12,8 %

А

А

1901 90 99 – – – Други

Селско стопан
ство

7,6 % + EA

0 % + EA

А

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

А

1902 19 10 – – – Несъдържащи брашно или грис от мека
пшеница

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

А

1902 19 90 – – – Други

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 21,1 EUR/
100 kg

0%
+ 21,1 EUR/
100 kg

А

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с
месо или други продукти) или обработени по друг
начин, такива като спагети, макарони, юфка, ла
заня, ньоки, равиоли, канелони; кускус, дори при
готвен
– Макаронени изделия, неварени, нито пълнени,
нито обработени по друг начин

1902 11 00 – – Съдържащи яйца

1902 19

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1901 90 91 – – – Несъдържащи млечни мазнини, захароза,
изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте
или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 %
млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза
(включително инвертна захар) или изоглю
коза, по-малко от 5 % глюкоза или скор
бяла или нишесте, различни от хранител
ните продукти на прах, приготвени от про
дуктите от № 0401 до 0404

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

L 250/297

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

1902 20 10 – – Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и
ракообразни, мекотели или други водни без
гръбначни

Рибарство

8,5 %

A*

А

1902 20 30 – – Съдържащи тегловно повече от 20 % салами,
кренвирши или други подобни, месо или ка
рантии от всякакъв вид, включително и маз
нини от всякакъв вид или произход

Селско стопан
ство

54,3 EUR/
100 kg

А

А

1902 20 91 – – – Варени

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 6,1 EUR/
100 kg

0%
+ 6,1 EUR/
100 kg

А

1902 20 99 – – – Други

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 17,1 EUR/
100 kg

0%
+ 17,1 EUR/
100 kg

А

1902 30 10 – – Сухи

Селско стопан
ство

6,4 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

А

1902 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

А

1902 20

Описание

Бележка

L 250/298

Сектор

КН 2014

– Макаронени изделия, пълнени (дори варени или
обработени по друг начин)
BG

1902 30

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– Други макаронени изделия

16.9.2016 г.

1902 40

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Кускус

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

А

1902 40 90 – – Друг

Селско стопан
ство

6,4 %
+ 9,7 EUR/
100 kg

0%
+ 9,7 EUR/
100 kg

А

1903 00 00 Тапиока и нейните заместители, приготвени от ни
шесте, под формата на люспи, зърна, заоблени
зрънца, отсявки или подобни форми

Селско стопан
ство

6,4 %
+ 15,1 EUR/
100 kg

0%
+ 15,1 EUR/
100 kg

А

1904 10 10 – – На базата на царевица

Селско стопан
ство

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

А

1904 10 30 – – На базата на ориз

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

0%
+ 46 EUR/
100 kg

А

1904

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 грис), варени или приготвени по
друг начин, неупоменати, нито включени другаде

1904 10

– Продукти на базата на приготвени чрез набъб
ване или печене житни растения

L 250/299

7,7 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1902 40 10 – – Неприготвен

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

0%
+ 33,6 EUR/
100 kg

А

Селско стопан
ство

9 % + EA

0 % + EA

А

1904 20 91 – – – На базата на царевица

Селско стопан
ство

3,8 %
+ 20 EUR/
100 kg

0%
+ 20 EUR/
100 kg

А

1904 20 95 – – – На базата на ориз

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 46 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 46 EUR/
100 kg

А

1904 20 99 – – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

1,6 %
+ 33,6 EUR/
100 kg

А

1904 30 00 – Пшеничен булгур

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

А

Описание

1904 10 90 – – Други

Сектор

Бележка

L 250/300

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

1904 20

– Продукти, приготвени от непечени люспи от
житни растения или от смеси от непечени
люспи от житни растения с печени такива или с
набъбнали зърна

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

1904 20 10 – – Храни от вида Müsli на базата на непечени
люспи от житни растения

16.9.2016 г.

1904 90

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други

0%
+ 46 EUR/
100 kg

А

1904 90 80 – – Други

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 25,7 EUR/
100 kg

0%
+ 25,7 EUR/
100 kg

А

Селско стопан
ство

5,8 %
+ 13 EUR/
100 kg

0%
+ 13 EUR/
100 kg

А

1905 20 10 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза),
по-малко от 30 %

Селско стопан
ство

9,4 %
+ 18,3 EUR/
100 kg

0%
+ 18,3 EUR/
100 kg

А

1905 20 30 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза)
30 % или повече, но по-малко от 50 %

Селско стопан
ство

9,8 %
+ 24,6 EUR/
100 kg

0%
+ 24,6 EUR/
100 kg

А

1905 20 90 – – С тегловно съдържание на захароза (включи
телно инвертна захар, изразена като захароза)
50 % или повече

Селско стопан
ство

10,1 %
+ 31,4 EUR/
100 kg

0%
+ 31,4 EUR/
100 kg

А

1905

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, скор
бяла или нишесте и подобни продукти

1905 10 00 – Хрупкав хляб (кнекброт)

1905 20

– Меденки

L 250/301

8,3 %
+ 46 EUR/
100 kg

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

1904 90 10 – – На базата на ориз

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/302

КН 2014

– Сладки бисквити; гофрети и вафли
BG

1905 31

– – Сладки бисквити

– – – Изцяло или частично покрити с шоколад
или с други продукти, съдържащи какао

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 85 g

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

1905 31 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

– – – Други

1905 31 30 – – – –

––––

С тегловно съдържание на млечни маз
нини 8 % или повече

Официален вестник на Европейския съюз

1905 31 11 – – – –

Други

Двойни бисквити с пълнеж

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

1905 31 99 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

16.9.2016 г.

1905 31 91 – – – – –

1905 32

Описание

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 20,7 +
AD F/M

0 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

А

– – Гофрети и вафли

1905 32 05 – – – С тегловно съдържание на вода, превиша
ващо 10 %

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
––––

1905 32 11 – – – – –

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 85 g

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

1905 32 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

––––

Други

1905 32 91 – – – – –

Солени, със или без пълнеж

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 20,7 +
AD F/M

0 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

А

1905 32 99 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

Селско стопан
ство

9,7 % + EA

0 % + EA

А

1905 40

Официален вестник на Европейския съюз

Изцяло или частично покрити с шоколад
или с други продукти, съдържащи какао

– Сухари и подобни препечени продукти
L 250/303

1905 40 10 – – Сухари

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9,7 % + EA

0 % + EA

А

1905 90 10 – – Безквасен хляб

Селско стопан
ство

3,8 %
+ 15,9 EUR/
100 kg

0%
+ 15,9 EUR/
100 kg

А

1905 90 20 – – Нафора, празни капсули от тесто от видовете,
използвани за медикаменти, тесто за запеча
тване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла
или нишесте и подобни продукти

Селско стопан
ство

4,5 %
+ 60,5 EUR/
100 kg

0%
+ 60,5 EUR/
100 kg

А

1905 90 30 – – – Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или
плодове и с тегловно съдържание на захар и
мазнини в сухото вещество, всяко от тях,
непревишаващо 5 %

Селско стопан
ство

9,7 % + EA

0 % + EA

А

1905 90 45 – – – Бисквити

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 20,7 +
AD F/M

0 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

А

1905 90 55 – – – Екструдирани или експандирани продукти,
солени или ароматизирани

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 20,7 +
AD F/M

0 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

А

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 24,2 +
AD S/Z

0 % + EA
MAX 24,2 %
+AD S/Z

А

Описание

1905 40 90 – – Други

Бележка

BG

1905 90

Сектор

L 250/304

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– – – Други
С прибавка на подсладители

16.9.2016 г.

1905 90 60 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

0 % + EA
MAX 20,7 %
+AD F/M

А

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2001 90 10 – – Mango chutney

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

2001 90 20 – – Плодове от рода Capsicum, различни от слад
ките пиперки

Селско стопан
ство

5%

А

А

2001 90 30 – – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

А

2001 90 40 – – Игнам (индийски картоф), сладки картофи и
други подобни, годни за консумация части от
растения, с тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте 5 % или повече

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

А

2001 90 50 – – Гъби

Селско стопан
ство

16 %

А

А

2001 90 65 – – Маслини

Селско стопан
ство

16 %

А

А

Описание

1905 90 90 – – – –

Други

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

20

ГЛАВА 20 — ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕ
ЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РА
СТЕНИЯ

2001

Зеленчуци, плодове и други годни за консумация
части от растения, приготвени или консервирани с
оцет или с оцетна киселина

2001 90

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

2001 10 00 – Краставици и корнишони

L 250/305

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

А

А

2001 90 92 – – Тропически плодове и черупкови тропически
плодове; cърцевина от палмово дърво

Селско стопан
ство

10 %

А

А

2001 90 97 – – Други

Селско стопан
ство

16 %

А

А

2002 10 10 – – Белени

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002 90 11 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002 90 19 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002

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

2002 10

– Домати, цели или нарязани на парчета

2002 90

– Други
– – С тегловно съдържание на сухо вещество, помалко от 12 %

– – С тегловно съдържание на сухо вещество 12 %
или повече, но непревишаващо 30 %
2002 90 31 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg

16.9.2016 г.

16 %

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

2001 90 70 – – Сладки пиперки

Бележка

L 250/306

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002 90 91 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2002 90 99 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

14,4 %

X

А

2003 10 20 – – Временно консервирани, напълно сварени

Селско стопан
ство

18,4 %
+ 191 EUR/
100 kg/net
eda

А

А

2003 10 30 – – Други

Селско стопан
ство

18,4 %
+ 222 EUR/
100 kg/net
eda

А

А

2003 90 10 – – Трюфели

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

2003 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

18,4 %

А

А

Описание

2002 90 39 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg

Сектор

BG

– – С тегловно съдържание на сухо вещество, поголямо от 30 %

Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по
начин, различен от този с оцет или с оцетна кисе
лина

2003 10

– Гъби от рода Agaricus

2003 90

Официален вестник на Европейския съюз

2003

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

L 250/307

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

2004 10 91 – – – Под формата на брашно, грис или люспи

Селско стопан
ство

7,6 % + EA

А

А

2004 10 99 – – – Други

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2004 90 10 – – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

1,6 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

А

2004 90 30 – – Кисело зеле, каперси и маслини

Селско стопан
ство

16 %

А

А

2004 90 50 – – Грах (Pisum sativum) и зелен фасул

Селско стопан
ство

19,2 %

А

А

2004 90 91 – – – Лук, само термично обработен

Селско стопан
ство

14,4 %

А

А

2004 90 98 – – – Други

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

Описание

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по
начин, различен от този с оцет или с оцетна кисе
лина, замразени, различни от продуктите от №
2006

2004 10

– Картофи

2004 10 10 – – Само термично обработени

Бележка

BG

2004

Сектор

L 250/308

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

– Други зеленчуци и смеси от зеленчуци

Официален вестник на Европейския съюз

2004 90

– – Други, включително смесите

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

Селско стопан
ство

8,8 % + EA

0 % + EA

А

2005 20 20 – – – На тънки резeнки, пържени, дори солени
или ароматизирани, в херметически затво
рени опаковки, предназначени за пряка
консумация в това си състояние

Селско стопан
ство

14,1 %

А

А

2005 20 80 – – – Други

Селско стопан
ство

14,1 %

А

А

2005 40 00 – Грах (Pisum sativum)

Селско стопан
ство

19,2 %

А

А

2005 51 00 – – Фасул на зърна

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2005 59 00 – – Други

Селско стопан
ство

19,2 %

А

А

2005 60 00 – Аспержи

Селско стопан
ство

17,6 %

14,1 %

А

2005 70 00 – Маслини

Селско стопан
ство

12,8 %

А

А

2005

Описание

Бележка

BG

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по
начин, различен от този с оцет или с оцетна кисе
лина, незамразени, различни от продуктите от №
2006

2005 10 00 – Хомогенизирани зеленчуци

2005 20

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Картофи

2005 20 10 – – Под формата на брашно, грис или люспи

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

L 250/309

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

А

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2005 99 10 – – Плодове от рода Capsicum, различни от слад
ките пиперки

Селско стопан
ство

6,4 %

А

А

2005 99 20 – – – Каперси

Селско стопан
ство

16 %

А

А

2005 99 30 – – – Ангинарии

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2005 99 50 – – – Смеси от зеленчуци

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

2005 99 60 – – – Кисело зеле

Селско стопан
ство

16 %

А

А

2005 99 80 – – – Други

Селско стопан
ство

17,6 %

А

А

Селско стопан
ство

Осв.

А

А

2005 80 00 – Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Сектор

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

L 250/310

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други зеленчуци и смеси от зеленчуци
2005 91 00 – – Бамбукови филизи (бамбукови връхчета)

2006 00

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2005 99

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части
от растения, консервирани със захар (изцедени, за
харосани или кристализирани)
16.9.2016 г.

2006 00 10 – Джинджифил

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други

BG

– – С тегловно съдържание на захар, превишаващо
13 %
20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

А

А

2006 00 35 – – – Тропически плодове и черупкови тропиче
ски плодове

Селско стопан
ство

12,5 %
+ 15 EUR/
100 kg

А

А

2006 00 38 – – – Други

Селско стопан
ство

20 %
+ 23,9 EUR/
100 kg

А

А

2006 00 91 – – – Тропически плодове и черупкови тропиче
ски плодове

Селско стопан
ство

12,5 %

А

А

2006 00 99 – – – Други

Селско стопан
ство

20 %

А

А

Селско стопан
ство

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

20,4 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

А

– – Други

Конфитюри, желета от плодове, мармелади, пюрета
от плодове или черупкови плодове и каши от пло
дове или черупкови плодове, приготвени чрез ва
рене, със или без прибавка на захар или други под
сладители

2007 10

– Хомогенизирани продукти

2007 10 10 – – С тегловно съдържание на захар, превишаващо
13 %

L 250/311

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

2006 00 31 – – – Череши

2007

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/312

КН 2014

– – Други
Селско стопан
ство

15 %

А

А

2007 10 99 – – – Други

Селско стопан
ство

24 %

А

А

2007 91 10 – – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 30 %

Селско стопан
ство

20 %
+ 23 EUR/
100 kg

16,5 %
+ 23 EUR/
100 kg

А

2007 91 30 – – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 13 %, но непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

20 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

M*

А

2007 91 90 – – – Други

Селско стопан
ство

21,6 %

А

А

BG

2007 10 91 – – – От тропически плодове

– Други

2007 99

– – Цитрусови плодове

Официален вестник на Европейския съюз

2007 91

– – Други
– – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 30 %
Пюрета и каши от сливи, в директни опа
ковки, с нетно съдържание, превишаващо
100 kg и предназначени за промишлена
преработка

Селско стопан
ство

22,4 %

18,9 %

А

2007 99 20 – – – –

Пюрета и каши от кестени

Селско стопан
ство

24 %
+ 19,7 EUR/
100 kg

X

А

16.9.2016 г.

2007 99 10 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Други

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

Селско стопан
ство

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

А

А

По отношение на описанието на продукта поетап
ната категория за Южна Африка се прилага само
за пюрета от плодове, получени чрез изцеждане и
нагряти до точката на кипене във вакуум, с кон
систенция и химически състав, непроменени от
топлинната обработка

2007 99 33 – – – – –

От ягоди

Селско стопан
ство

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

А

А

По отношение на описанието на продукта поетап
ната категория за Южна Африка се прилага само
за пюрета от плодове, получени чрез изцеждане и
нагряти до точката на кипене във вакуум, с кон
систенция и химически състав, непроменени от
топлинната обработка

2007 99 35 – – – – –

От малини

Селско стопан
ство

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

А

А

По отношение на описанието на продукта поетап
ната категория за Южна Африка се прилага само
за пюрета от плодове, получени чрез изцеждане и
нагряти до точката на кипене във вакуум, с кон
систенция и химически състав, непроменени от
топлинната обработка

2007 99 39 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

24 %
+ 23 EUR/
100 kg

Вж. бележката

А

Прилагат се много поетапни категории съгласно
допълнението към настоящото приложение

Селско стопан
ство

24 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

Вж. бележката

А

Прилагат се много поетапни категории съгласно
допълнението към настоящото приложение

2007 99 50 – – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 13 %, но непревишаващо 30 %

L 250/313

От череши

Официален вестник на Европейския съюз

2007 99 31 – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/314

КН 2014

– – – Други
Селско стопан
ство

15 %

А

А

2007 99 97 – – – –

Други

Селско стопан
ство

24 %

Вж. бележката

А

Селско стопан
ство

12,8 %

A

A

Селско стопан
ство

11,2 %

A

A

2008

Плодове и други части от растения, годни за консу
мация, приготвени или консервирани по друг на
чин, със или без прибавка на захар или други под
сладители или алкохол, неупоменати, нито вклю
чени другаде
– Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или
семена, дори смесени помежду си

2008 11

– – Фъстъци

2008 11 10 – – – Фъстъчено масло

Прилагат се много поетапни категории съгласно
допълнението към настоящото приложение

Официален вестник на Европейския съюз

Тропически плодове и черупкови тропи
чески плодове

BG

2007 99 93 – – – –

– – – Други, в директни опаковки, с нетно съдър
жание
2008 11 91 – – – –

––––

Превишаващо 1 kg

Непревишаващо 1 kg
Печени или пържени

Селско стопан
ство

12 %

A

A

2008 11 98 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

12,8 %

A

A

16.9.2016 г.

2008 11 96 – – – – –

2008 19

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

7%

A

A

Сектор

– – Други, включително смесите

2008 19 12 – – – –

––––

Черупкови тропически плодове; смеси,
съдържащи тегловно 50 % или повече
тропически черупкови плодове

BG

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg

Други
Бадеми и шамфъстък, печени или пър
жени

Селско стопан
ство

9%

A

A

2008 19 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

11,2 %

A

A

Селско стопан
ство

8%

A

A

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg

––––

Черупкови тропически плодове; смеси,
съдържащи тегловно 50 % или повече
тропически черупкови плодове
Други

–––––

Черупкови плодове, печени или пър
жени
Бадеми и шамфъстък

Селско стопан
ство

10,2 %

A

A

2008 19 95 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

12 %

A

A

Селско стопан
ство

12,8 %

A

A

Други

L 250/315

2008 19 93 – – – – – –

2008 19 99 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2008 19 13 – – – – –

2008 19 92 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

2008 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/316

КН 2014

– Ананаси
BG

– – С прибавка на алкохол
– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 17 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg
2008 20 31 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 19 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 2,5 EUR/
100 kg

A

A

2008 20 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 20 11 – – – –

– – Без прибавка на алкохол
– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 17 %

Селско стопан
ство

19,2 %

A

A

2008 20 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

16.9.2016 г.

2008 20 51 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 19 %

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

2008 20 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

19,2 %

A

A

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

2008 20 90 – – – Без прибавка на захар

2008 30

– Цитрусови плодове

– – С прибавка на алкохол

– – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 9 %

2008 30 11 – – – –

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 30 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

24 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 20 71 – – – –

– – – Други

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

L 250/317

2008 30 31 – – – –

Описание

2008 30 39 – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Сектор

Бележка

L 250/318

КН 2014

BG

– – Без прибавка на алкохол
– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
Резенки от грейпфрути, включително от
помело

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

2008 30 55 – – – –

Мандарини, включително тангерини и
сатсумаси; клементинки, wilkings и други
подобни цитрусови хибриди

Селско стопан
ство

18,4 %

14,9 %

A

2008 30 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
Резенки от грейпфрути, включително от
помело

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

2008 30 75 – – – –

Мандарини, включително тангерини и
сатсумаси; клементинки, wilkings и други
подобни цитрусови хибриди

Селско стопан
ство

17,6 %

14,1 %

A

2008 30 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

2008 30 90 – – – Без прибавка на захар

16.9.2016 г.

2008 30 71 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2008 30 51 – – – –

2008 40

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Круши

BG

– – С прибавка на алкохол

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg
––––

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 40 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

––––

Други

2008 40 21 – – – – –

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

24 %

A

A

2008 40 29 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 40 11 – – – – –

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 40 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

L 250/319

2008 40 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/320

КН 2014

– – Без прибавка на алкохол
BG

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
2008 40 51 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

2008 40 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

16 %

N*

A

2008 40 71 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

2008 40 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

Селско стопан
ство

16,8 %

N*

A

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 40 90 – – – Без прибавка на захар

2008 50

Официален вестник на Европейския съюз

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

– Кайсии
– – С прибавка на алкохол
– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg
––––

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

16.9.2016 г.

2008 50 11 – – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %

Описание

2008 50 19 – – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

––––

Други
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

24 %

A

A

2008 50 39 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg
2008 50 51 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 50 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 50 31 – – – – –

– – Без прибавка на алкохол
– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

2008 50 69 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

L 250/321

2008 50 61 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/322

КН 2014

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

20,8 %

N*

A

2008 50 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

BG

2008 50 71 – – – –

– – – Без прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание
5 kg или повече

Селско стопан
ство

13,6 %

N*

A

2008 50 98 – – – –

По-малко от 5 kg

Селско стопан
ство

Вж. бележката

N*

A

2008 60

– Череши
– – С прибавка на алкохол

В директни опаковки със съдържание, превиша
ващо 4,5 kg — 17 %; в директни опаковки със
съдържание, непревишаващо 4,5 kg — 18,4 %.

Официален вестник на Европейския съюз

2008 50 92 – – – –

– – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 9 %
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 60 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

24 %

A

A

– – – Други
2008 60 31 – – – –

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

16.9.2016 г.

2008 60 11 – – – –

Описание

2008 60 39 – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

– – Без прибавка на алкохол
– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание
Превишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

2008 60 60 – – – –

Непревишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

– – – Без прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание
2008 60 70 – – – –

4,5 kg или повече

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

2008 60 90 – – – –

По-малко от 4,5 kg

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 70

Официален вестник на Европейския съюз

2008 60 50 – – – –

– Праскови, включително брюноните и нектари
ните
– – С прибавка на алкохол
– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg
––––

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

L 250/323

2008 70 11 – – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %

Описание

2008 70 19 – – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Сектор

Бележка

L 250/324

КН 2014

BG

––––

Други
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

24 %

A

A

2008 70 39 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

– – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg
2008 70 51 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

2008 70 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 70 31 – – – – –

– – Без прибавка на алкохол
– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 13 %

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

2008 70 69 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

16.9.2016 г.

2008 70 61 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

2008 70 71 – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 15 %

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

2008 70 79 – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

2008 70 92 – – – –

5 kg или повече

Селско стопан
ство

15,2 %

N*

A

2008 70 98 – – – –

По-малко от 5 kg

Селско стопан
ство

18,4 %

N*

A

2008 80

– Ягоди

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Без прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание

– – С прибавка на алкохол

– – – С тегловно съдържание на захар, превиша
ващо 9 %

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 80 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

L 250/325

2008 80 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/326

КН 2014

– – – Други
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

24 %

A

A

2008 80 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

2008 80 50 – – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

2008 80 70 – – – С прибавка на захар, в директни опаковки,
с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

2008 80 90 – – – Без прибавка на захар

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

Селско стопан
ство

10 %

A

A

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

BG

2008 80 31 – – – –

– – Без прибавка на алкохол

2008 91 00 – – Сърцевина от палмово дърво

2008 93

Официален вестник на Европейския съюз

– Други, включително смесите, с изключение на
тези от подпозиция 2008 19

– – Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea
– – – С прибавка на алкохол
––––

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

16.9.2016 г.

2008 93 11 – – – – –

С тегловно съдържание на захар, преви
шаващо 9 %

Описание

2008 93 19 – – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

––––

Други
С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

Селско стопан
ство

24 %

A

A

2008 93 29 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

– – – Без прибавка на алкохол
2008 93 91 – – – –

С прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание, превишаващо
1 kg

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

2008 93 93 – – – –

С прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание, непревиша
ващо 1 kg

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

2008 93 99 – – – –

Без прибавка на захар

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

Селско стопан
ство

7%

A

A

2008 97

Официален вестник на Европейския съюз

2008 93 21 – – – – –

– – Смеси
– – – От черупкови тропически плодове и тропи
чески плодове, съдържащи тегловно 50 %
или повече тропически черупкови плодове
В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, превишаващо 1 kg

L 250/327

2008 97 03 – – – –

Описание

2008 97 05 – – – –

В директни опаковки, с нетно съдържа
ние, непревишаващо 1 kg

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8%

A

A

Сектор

BG

– – – Други
––––

Бележка

L 250/328

КН 2014

С прибавка на алкохол

–––––

С тегловно съдържание на захар, пре
вишаващо 9 %
С действително алкохолно съдържа
ние по маса, непревишаващо
11,85 % mas

2008 97 12 – – – – – – –

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

16 %

A

A

2008 97 14 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

––––––

Официален вестник на Европейския съюз

––––––

Други
От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 97 18 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016 г.

2008 97 16 – – – – – – –

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
С действително алкохолно съдържа
ние по маса, непревишаващо
11,85 % mas

BG

––––––

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

15 %

A

A

2008 97 34 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

24 %

A

A

Други

2008 97 36 – – – – – – –

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

16 %

A

A

2008 97 38 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Селско стопан
ство

11 %

X

A

––––

Официален вестник на Европейския съюз

2008 97 32 – – – – – – –

––––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Без прибавка на алкохол

–––––

С прибавка на захар

––––––

2008 97 51 – – – – – – –

В директни опаковки, с нетно съдър
жание, превишаващо 1 kg

L 250/329

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Описание

2008 97 59 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

17,6 %

N*

A

Други

–––––––

Смеси, в които никой от плодо
вете, съставящи сместа, не преви
шава 50 % от общото ѝ тегло
От тропически плодове (вклю
чително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропи
чески плодове и тропически че
рупкови плодове)

Селско стопан
ство

8,5 %

O*

A

2008 97 74 – – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

13,6 %

N*

A

–––––––

Други

2008 97 76 – – – – – – – –

От тропически плодове (вклю
чително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропи
чески плодове и тропически че
рупкови плодове)

Селско стопан
ство

12 %

X

A

2008 97 78 – – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

19,2 %

N*

A

Селско стопан
ство

11,5 %

X

A

Официален вестник на Европейския съюз

2008 97 72 – – – – – – – –

–––––

Бележка

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/330

КН 2014

Без прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание

––––––
2008 97 92 – – – – – – –

5 kg или повече

16.9.2016 г.

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Описание

2008 97 93 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

18,4 %

X

A

4,5 kg или повече, но по-малко от
5 kg
От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

11,5 %

X

A

2008 97 96 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,4 %

X

A

По-малко от 4,5 kg

2008 97 97 – – – – – – –

От тропически плодове (включи
телно смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропиче
ски плодове и тропически черуп
кови плодове)

Селско стопан
ство

11,5 %

X

A

2008 97 98 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,4 %

N*

A

Селско стопан
ство

10 %

A

A

2008 99

Официален вестник на Европейския съюз

2008 97 94 – – – – – – –

––––––

Бележка

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други
– – – С прибавка на алкохол
––––

С действително алкохолно съдържание
по маса, непревишаващо 11,85 % mas

L 250/331

2008 99 11 – – – – –

Джинджифил

Описание

2008 99 19 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16 %

A

A

Грозде
С тегловно съдържание на захар, пре
вишаващо 13 %

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 3,8 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 23 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

Други

–––––

С тегловно съдържание на захар, пре
вишаващо 9 %

––––––

С действително алкохолно съдържа
ние по маса, непревишаващо
11,85 % mas

2008 99 24 – – – – – – –

Тропически плодове

Селско стопан
ство

16 %

A

A

2008 99 28 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

––––––

Официален вестник на Европейския съюз

2008 99 21 – – – – –

––––

Бележка

BG

––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/332

КН 2014

Други
Тропически плодове

Селско стопан
ство

16 %
+ 2,6 EUR/
100 kg

A

A

2008 99 34 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %
+ 4,2 EUR/
100 kg

A

A

16.9.2016 г.

2008 99 31 – – – – – – –

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
С действително алкохолно съдържа
ние по маса, непревишаващо
11,85 % mas

BG

––––––

2008 99 36 – – – – – – –

Тропически плодове

Селско стопан
ство

15 %

A

A

2008 99 37 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

24 %

A

A

Други

2008 99 38 – – – – – – –

Тропически плодове

Селско стопан
ство

16 %

A

A

2008 99 40 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

25,6 %

A

A

– – – Без прибавка на алкохол
––––

С прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание, превишаващо
1 kg
Джинджифил

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2008 99 43 – – – – –

Грозде

Селско стопан
ство

19,2 %

A

A

2008 99 45 – – – – –

Сливи

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

2008 99 48 – – – – –

Тропически плодове

Селско стопан
ство

11 %

A

A

2008 99 49 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

L 250/333

2008 99 41 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/334

КН 2014

С прибавка на захар, в директни опа
ковки, с нетно съдържание, непревиша
ващо 1 kg
BG

Джинджифил

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2008 99 63 – – – – –

Тропически плодове

Селско стопан
ство

13 %

A

A

2008 99 67 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

20,8 %

A

A

––––

Без прибавка на захар

–––––

Сливи в директни опаковки, с нетно
съдържание

2008 99 72 – – – – – –

5 kg или повече

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

2008 99 78 – – – – – –

По-малко от 5 kg

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

Царевица, с изключение на сладката
царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

0%
+ 9,4 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 91 – – – – –

Игнам (индийски картоф), сладки кар
тофи и други подобни, годни за консу
мация части от растения, с тегловно съ
държание на скорбяла или нишесте
5 % или повече

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

0%
+ 3,8 EUR/
100 kg/net
eda

A

2008 99 99 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

18,4 %

A

A

16.9.2016 г.

2008 99 85 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2008 99 51 – – – – –

2009

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

BG

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или
зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка
на алкохол, със или без прибавка на захар или
други подсладители

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Сок от портокали

2009 11

– – Замразен

2009 11 11 – – – –

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 19 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

– – – Със стойност Брикс, непревишаваща 67

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло, и с тегловно съдър
жание на прибавена захар, превишаващо
30 %

Селско стопан
ство

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 11 99 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

15,2 %

P*

A

Селско стопан
ство

12,2 %

X

A

2009 12 00 – – Незамразен, със стойност Брикс, непревиша
ваща 20

L 250/335

2009 11 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67

2009 19

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/336

КН 2014

– – Друг
BG

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
2009 19 11 – – – –

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 19 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

2009 19 91 – – – –

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло, и с тегловно съдър
жание на прибавена захар, превишаващо
30 %

Селско стопан
ство

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 19 98 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

12,2 %

A

A

Селско стопан
ство

12 %

A

A

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67

– Сок от грейпфрути
2009 21 00 – – Със стойност Брикс, непревишаваща 20

2009 29

– – Друг
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

16.9.2016 г.

2009 29 11 – – – –

Описание

2009 29 19 – – – –

Друг

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

Сектор

BG

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло, и с тегловно съдър
жание на прибавена захар, превишаващо
30 %

Селско стопан
ство

12 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 29 99 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

12 %

A

A

– Сокове от други цитрусови плодове
– – Със стойност Брикс, непревишаваща 20
– – – Със стойност, превишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло
2009 31 11 – – – –

Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

2009 31 19 – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 29 91 – – – –

2009 31

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло
––––

Съдържащи прибавена захар

L 250/337

2009 31 51 – – – – –

От лимони

Описание

2009 31 59 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

От други цитрусови плодове
Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

2009 31 99 – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

– – Други
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67

2009 39 11 – – – –

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 31 91 – – – – –

2009 39

Бележка

BG

––––

Несъдържащи прибавена захар

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/338

КН 2014

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67
––––

Със стойност, превишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло
Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

2009 39 39 – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

16.9.2016 г.

2009 39 31 – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

BG

–––––

От лимони
С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 55 – – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

2009 39 59 – – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 39 51 – – – – – –

–––––

16.9.2016 г.

КН 2014

От други цитрусови плодове

2009 39 91 – – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

14,4 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 39 95 – – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

14,4 %

A

A

2009 39 99 – – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

Селско стопан
ство

15,2 %

Q*

A

– Сок от ананас
2009 41

– – Със стойност Брикс, непревишаваща 20

2009 41 92 – – – Съдържащи прибавена захар

L 250/339

По отношение на описанието на продукта поетап
ната категория за Южна Африка: с изключение
на този със стойност, непревишаваща 30 EUR/
100 kg нетно тегло

Описание

2009 41 99 – – – Несъдържащи прибавена захар

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16 %

A

A

Бележка

BG

2009 49

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/340

КН 2014

– – Други
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

Селско стопан
ство

15,2 %

Q*

A

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67
2009 49 30 – – – –

––––

Със стойност, превишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло, съдържащи приба
вена захар
Други
С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 49 93 – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

15,2 %

X

A

2009 49 99 – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

16 %

A

A

Селско стопан
ство

16 %

A

A

2009 50

– Доматен сок

2009 50 10 – – Съдържащ прибавена захар

16.9.2016 г.

2009 49 91 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2009 49 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

2009 61 10 – – – Със стойност, превишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

Входни цени

X

A

2009 61 90 – – – Със стойност, непревишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

Описание

2009 50 90 – – Друг

Сектор

BG

– Сок от грозде (включително мъст)
2009 61

– – Със стойност Брикс, непревишаваща 30

– – Друг
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67

2009 69 11 – – – –

Със стойност, непревишаваща 22 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

40 %
+ 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 19 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

Входни цени

X

A

Селско стопан
ство

Входни цени

X

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 69

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 30, но
непревишаваща 67
––––

Концентрирани

L 250/341

2009 69 51 – – – – –

Със стойност, превишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло

Описание

2009 69 59 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Входни цени

X

A

Със стойност, непревишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло

–––––

С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %
Концентрирани

Селско стопан
ство

22,4 %
+ 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

2009 69 79 – – – – – –

Друг

Селско стопан
ство

22,4 %
+ 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/
100 kg

X

A

Селско стопан
ство

22,4 %
+ 27 EUR/hl

X

A

2009 71 20 – – – Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

18 %

Q*

A

2009 71 99 – – – Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

18 %

Q*

A

Друг

Официален вестник на Европейския съюз

2009 69 71 – – – – – –

2009 69 90 – – – – –

Бележка

BG

––––

Друг

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/342

КН 2014

– Сок от ябълки
2009 71

– – Друг

16.9.2016 г.

2009 79

– – Със стойност Брикс, непревишаваща 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
Със стойност, непревишаваща 22EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

30 %
+ 18,4 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 19 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

30 %

Q*

A

Селско стопан
ство

18 %

Q*

A

BG

2009 79 11 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67

––––

Със стойност, превишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло, съдържащи приба
вена захар
Друг

2009 79 91 – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

18 %
+ 19,3 EUR/
100 kg

Q*

A

2009 79 98 – – – – –

Друг

Селско стопан
ство

18 %

Q*

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 79 30 – – – –

– Сокове от други плодове или зеленчуци
2009 81

– – Сок от боровинки от видовете Vaccinium mac
rocarpon, Vaccinium oxycoccos или Vaccinium vi
tis-idaea
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

L 250/343

2009 81 11 – – – –

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

Сектор

Бележка

L 250/344

КН 2014

– – – Със стойност Брикс, непревишаваща 67

––––

Със стойност, превишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло, съдържащи приба
вена захар
Други
С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 81 59 – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

–––––

Несъдържащ прибавена захар

2009 81 95 – – – – – –

Сок от плодове от вида Vaccinium
macrocarpon

Селско стопан
ство

14 %

A

A

2009 81 99 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 81 51 – – – – –

2009 89

BG

2009 81 31 – – – –

– – Други
– – – Със стойност Брикс, превишаваща 67
––––

Сок от круши
Със стойност, непревишаваща 22 EUR
на 100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 19 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

16.9.2016 г.

2009 89 11 – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
Със стойност, непревишаваща 30EUR
на 100 kg нетно тегло

BG

–––––

Сок от тропически плодове

Селско стопан
ство

21 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 35 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Други

2009 89 36 – – – – – –

Сок от тропически плодове

Селско стопан
ство

21 %

A

A

2009 89 38 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

Селско стопан
ство

19,2 %

A

A

Селско стопан
ство

19,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

– – – Със стойност Брикс, непревишаваща 67
––––

Официален вестник на Европейския съюз

2009 89 34 – – – – – –

–––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Сок от круши

2009 89 50 – – – – –

–––––

Други
С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

L 250/345

2009 89 61 – – – – – –

Със стойност, превишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло, съдържащи приба
вена захар

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

19,2 %

A

A

2009 89 69 – – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

20 %

A*

A

––––

BG

2009 89 63 – – – – – –

Бележка

L 250/346

КН 2014

Други

–––––

Със стойност, превишаваща 30EUR на
100 kg нетно тегло, съдържащи приба
вена захар
Сок от череши

Селско стопан
ство

16,8 %

X

A

2009 89 73 – – – – – –

Сок от тропически плодове

Селско стопан
ство

10,5 %

A

A

2009 89 79 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

–––––

Други

––––––

С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %
Сок от тропически плодове

Селско стопан
ство

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 89 86 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

10,5 %

A

A

––––––

2009 89 88 – – – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %
Сок от тропически плодове

16.9.2016 г.

2009 89 85 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2009 89 71 – – – – – –

Описание

2009 89 89 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

Несъдържащи прибавена захар
Сок от череши

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

2009 89 97 – – – – – – –

Сок от тропически плодове

Селско стопан
ство

11 %

A

A

2009 89 99 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

– Смеси от сокове
– – Със стойност Брикс, превишаваща 67
– – – Смеси от сок от ябълки и сок от круши

2009 90 11 – – – –

Със стойност, непревишаваща 22EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 19 – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2009 89 96 – – – – – – –

2009 90

Бележка

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

Селско стопан
ство

33,6 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 29 – – – –

Други

Селско стопан
ство

33,6 %

A

A

L 250/347

2009 90 21 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/348

КН 2014

– – Със стойност Брикс, непревишаваща 67
BG

– – – Смеси от сок от ябълки и сок от круши
Със стойност, непревишаваща 18 EUR на
100 kg нетно тегло, и с тегловно съдър
жание на прибавена захар, превишаващо
30 %

Селско стопан
ство

20 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

20 %

A

A

– – – Други
––––

Със стойност, превишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

–––––

Смеси от сок от цитрусови плодове и
сок от ананас

2009 90 41 – – – – – –

Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

2009 90 49 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

16 %

12,5 %

A

–––––

Официален вестник на Европейския съюз

2009 90 31 – – – –

Други
Съдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

2009 90 59 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

16.9.2016 г.

2009 90 51 – – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Със стойност, непревишаваща 30 EUR на
100 kg нетно тегло

BG

–––––

Смеси от сок от цитрусови плодове и
сок от ананас
С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

Селско стопан
ство

15,2 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

11,7 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 90 73 – – – – – –

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %

Селско стопан
ство

15,2 %

A

A

2009 90 79 – – – – – –

Несъдържащи прибавена захар

Селско стопан
ство

16 %

A

A

Други

––––––

С тегловно съдържание на прибавена
захар, превишаващо 30 %

2009 90 92 – – – – – – –

Смеси от сокове от тропически
плодове

Селско стопан
ство

10,5 %
+ 12,9 EUR/
100 kg

A

A

2009 90 94 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

16,8 %
+ 20,6 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

10,5 %

A

A

––––––

С тегловно съдържание на прибавена
захар, непревишаващо 30 %
Смеси от сокове от тропически
плодове

L 250/349

2009 90 95 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2009 90 71 – – – – – –

–––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

2009 90 96 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

16,8 %

A

A

Несъдържащи прибавена захар
Смеси от сокове от тропически
плодове

Селско стопан
ство

11 %

A

A

2009 90 98 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

17,6 %

A

A

Селско стопан
ство

9%

3,1 %

A

2101 12 92 – – – Препарати на базата на екстракти, на есен
ции или на концентрати от кафе

Селско стопан
ство

11,5 %

8%

A

2101 12 98 – – – Други

Селско стопан
ство

9 % + EA

0 % + EA

A

ГЛАВА 21 — РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРО
ДУКТИ

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или
мате и препарати, приготвени на базата на тези ек
стракти, 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

Официален вестник на Европейския съюз

2009 90 97 – – – – – – –

21

– Екстракти, есенции и концентрати от кафе и пре
парати, приготвени на базата на тези екстракти,
есенции или концентрати или на базата на кафе
2101 11 00 – – Екстракти, есенции и концентрати

2101 12

Бележка

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/350

КН 2014

– – Препарати на базата на екстракти, на есенции
или на концентрати, или на базата на кафе

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

6%

A

A

2101 20 92 – – – На базата на екстракти, есенции или кон
центрати от чай или мате

Селско стопан
ство

6%

A

A

2101 20 98 – – – Други

Селско стопан
ство

6,5 % + EA

0 % + EA

A

2101 30 11 – – – Печена цикория

Селско стопан
ство

11,5 %

8%

A

2101 30 19 – – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %
+ 12,7 EUR/
100 kg

0%
+ 12,7 EUR/
100 kg

A

Селско стопан
ство

14,1 %

9,8 %

A

2101 20

Описание

Сектор

2101 20 20 – – Екстракти, есенции и концентрати

BG

– Екстракти, есенции и концентрати от чай или
мате и препарати, приготвени на базата на тези
екстракти, есенции или концентрати или на ба
зата на чай или на мате

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Препарати

– Печена цикория и други печени заместители на
кафе и техните екстракти, есенции и концен
трати
– – Печена цикория и други печени заместители
на кафе

Официален вестник на Европейския съюз

2101 30

– – Екстракти, есенции и концентрати от печена
цикория и други печени заместители на кафе
L 250/351

2101 30 91 – – – От печена цикория

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

10,8 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

7,3 %
+ 22,7 EUR/
100 kg

A

Селско стопан
ство

10,9 %

A*

A

2102 10 31 – – – Сухи

Селско стопан
ство

12 %

A*

A

2102 10 39 – – – Други

Селско стопан
ство

12 %

8,5 %

A

2102 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

14,7 %

R*

A

2102 20 11 – – – На таблетки, на кубчета или в подобни
форми, или в директни опаковки, с нетно
съдържание, непревишаващо 1 kg

Селско стопан
ство

8,3 %

4,8 %

A

2102 20 19 – – – Други

Селско стопан
ство

5,1 %

A

A

Описание

2101 30 99 – – – Други

Сектор

Бележка

L 250/352

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

2102

Маи (активни или неактивни); други неактивни ед
ноклетъчни микроорганизми (с изключение на вак
сините от № 3002); набухватели

2102 10

– Активни маи

– – Хлебни маи

2102 20

Официален вестник на Европейския съюз

2102 10 10 – – Селекционирани щамови маи

– Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни
микроорганизми
– – Неактивни маи

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2102 30 00 – Набухватели

Селско стопан
ство

6,1 %

A

A

2103 10 00 – Сос от соя

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

2103 20 00 – Кетчуп от домати и други сосове от домати

Селско стопан
ство

10,2 %

6,7 %

A

2103 30 10 – – Синапено брашно

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2103 30 90 – – Готова горчица

Селско стопан
ство

9%

A

A

2103 90 10 – – Mango chutney, течно

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2103 90 30 – – Горчиви аромати, с алкохолно съдържание по
обем 44,2 % vol или повечe, но непревиша
ващо 49,2 % vol и съдържащи тегловно от
1,5 % до 6 % синя тинтява, подправки и раз
лични съставки, от 4 до 10 % захар и предста
вени в съдове с вместимост, непревишаваща
0,5 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2103 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

2103

2103 90

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани
подправки; синапено брашно и готова горчица

– Синапено брашно и готова горчица

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

2103 30

BG

2102 20 90 – – Други

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

L 250/353

2104

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/354

КН 2014

Препарати за супи или бульони; готови супи или
бульони; смесени хомогенизирани готови храни
BG

2104 10 00 – Препарати за супи или бульони; готови супи или
бульони

Селско стопан
ство

11,5 %

A

A

2104 20 00 – Смесени хомогенизирани готови храни

Селско стопан
ство

14,1 %

A

A

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

2105 00 10 – Несъдържащ или съдържащ тегловно по-малко
от 3 % млечни мазнини

5,1 %
8,6 %
+ 20,2 EUR/
+ 20,2 EUR/
100 kg MAX 100 kg MAX
19,4+9,4EUR/ 19,4+9,4EUR/
100 kg
100 kg

A

2105 00 91 – – 3 % или повече, но по-малко от 7 %

Селско стопан
ство

4,5 %
8%
+ 38,5 EUR/
+ 38,5 EUR/
100 kg MAX 100 kg MAX
18,1 + 7 EUR/ 18,1 + 7 EUR/
100 kg
100 kg

A

2105 00 99 – – 7 % или повече

Селско стопан
ство

4,4 %
7,9 %
+ 54 EUR/
+ 54 EUR/
100 kg MAX 100 kg MAX
17,8+6,9EUR/ 17,8+6,9EUR/
100 kg
100 kg

A

– С тегловно съдържание на млечни мазнини

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

2105 00

Описание

Хранителни продукти, неупоменати, нито вклю
чени другаде

2106 10

– Протеинови концентрати и текстурирани протеи
нови вещества

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

12,8 %

12,8 %

A

2106 10 80 – – Други

Селско стопан
ство

EA

X

A

Селско стопан
ство

17,3 % MIN
1 EUR/% vol/
hl

12,1 %

A

Селско стопан
ство

42,7 EUR/
100 kg/net
mas

X

A

– Други

2106 90 20 – – Сложни алкохолни препарати, различни от
тези на базата на ароматични вещества от ви
довете, използвани за производство на на
питки
– – Захарни сиропи, ароматизирани или с при
бавка на оцветители
2106 90 30 – – – От изоглюкоза

Официален вестник на Европейския съюз

2106 10 20 – – Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изо
глюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или
съдържащи тегловно по-малко от 1,5 %
млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза
или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или
нишесте или скорбяла

2106 90

Бележка

BG

2106

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
От лактоза

Селско стопан
ство

14 EUR/
100 kg

A

A

2106 90 55 – – – –

От глюкоза или от малтодекстрин

Селско стопан
ство

20 EUR/
100 kg

X

A

L 250/355

2106 90 51 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

0,4 EUR/
100 kg/net/%
sacchar.

X

A

2106 90 92 – – – Несъдържащи млечни мазнини, захароза,
изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте
или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 %
млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза
или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза
или нишесте или скорбяла

Селско стопан
ство

12,8 %

A

A

2106 90 98 – – – Други

Селско стопан
ство

9 % + EA

5,5 % + EA

A

2201 10 11 – – – Без въглероден диоксид

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2201 10 19 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2201 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Описание

2106 90 59 – – – –

Други

Сектор

Бележка

L 250/356

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

– – Други

ГЛАВА 22 — БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ
НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ

2201

Води, включително естествените или изкуствените
минерални води и газираните води, неподсладени
със захар или други подсладители, нито ароматизи
рани; лед и сняг

2201 10

– Минерални води и газирани води

Официален вестник на Европейския съюз

22

– – Естествени минерални води

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

9,6 %

A

A

Селско стопан
ство

9,6 %

A

A

2202 90 91 – – – По-малко от 0,2 %

Селско стопан
ство

6,4 %
+ 13,7 EUR/
100 kg

0%
+ 13,7 EUR/
100 kg

A

2202 90 95 – – – 0,2 % или повече, но по-малко от 2 %

Селско стопан
ство

5,5 %
+ 12,1 EUR/
100 kg

0%
+ 12,1 EUR/
100 kg

A

2202 90 99 – – – 2 % или повече

Селско стопан
ство

5,4 %
+ 21,2 EUR/
100 kg

0%
+ 21,2 EUR/
100 kg

A

Описание

2201 90 00 – Други

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

2202

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

2202 90

– Други

2202 90 10 – – Несъдържащи продукти от № 0401 до 0404
или мазнини от продуктите от № 0401 до
0404

– – Други, с тегловно съдържание на мазнини от
продуктите от № 0401 до 0404

Официален вестник на Европейския съюз

2202 10 00 – Води, включително минералните води и газира
ните води, подсладени със захар или други под
сладители или ароматизирани

L 250/357

2203 00

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/358

КН 2014

Бири от малц
BG

– В съдове с вместимост, непревишаваща 10 l
Осв.

A

A

2203 00 09 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2203 00 10 – В съдове с вместимост, превишаваща 10 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2204 10 11 – – – Шампанско

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 91 – – – Asti spumante

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A*

A

2204 10 93 – – – Други

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204 10 94 – – Вина със защитено географско указание (ЗГУ)

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с
алкохол; гроздова мъст, различна от тази от
№ 2009

2204 10

– Пенливи вина
– – Вина със защитено наименование за произход
(ЗНП)

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

2203 00 01 – – В бутилки

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204 10 98 – – Други

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

BG

2204 10 96 – – Други сортови вина

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други вина; гроздова мъст, чиято ферментация е
била прекъсната или спряна чрез прибавка на
алкохол
Официален вестник на Европейския съюз

2204 21

– – В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

– – – Вина, различни от упоменатите в подпози
ция 2204 10, в бутилки, запушени с тапи
тип „гъба“, прикрепени с помощта на кош
ничка; вина в други съдове, със свръхналя
гане, дължащо се на разтворен въглероден
диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко
от 3 bar при температура 20 °C

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП)

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204 21 07 – – – –

Вина със защитено географско указание
(ЗГУ)

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204 21 08 – – – –

Други сортови вина

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

2204 21 09 – – – –

Други

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

L 250/359

2204 21 06 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/360

КН 2014

– – – Други
Произведени в Европейския съюз

–––––

BG

––––

С действително алкохолно съдържание
по обем, непревишаващо 15 % vol

––––––

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП)
Бели вина
Alsace

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 12 – – – – – – – –

Bordeaux

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundy)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 17 – – – – – – – –

Val de Loire (Loire Valley)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016 г.

2204 21 11 – – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

–––––––

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 19 – – – – – – – –

Pfalz

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 22 – – – – – – – –

Rheinhessen

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 23 – – – – – – – –

Tokaj

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 14,8 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,8 EUR/hl.

2204 21 24 – – – – – – – –

Lazio (Latium)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 26 – – – – – – – –

Toscana (Tuscany)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

L 250/361

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

Mosel

BG

2204 21 18 – – – – – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 28 – – – – – – – –

Veneto

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 32 – – – – – – – –

Vinho Verde

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 34 – – – – – – – –

Penedes

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 36 – – – – – – – –

Rioja

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 37 – – – – – – – –

Valencia

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

Trentino, Alto Adigeи Friuli

BG

2204 21 27 – – – – – – – –

L 250/362

КН 2014

Описание

2204 21 38 – – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Бележка

BG

–––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Други
Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundy)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

L 250/363

Bordeaux

Официален вестник на Европейския съюз

2204 21 42 – – – – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 62 – – – – – – – –

Piemonte (Piedmont)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 66 – – – – – – – –

Toscana (Tuscany)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 67 – – – – – – – –

Trentino и Alto Adige

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 68 – – – – – – – –

Veneto

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 69 – – – – – – – –

Dao, Bairrada и Douro

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016 г.

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

Val de Loire (Loire Valley)

BG

2204 21 48 – – – – – – – –

L 250/364

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 74 – – – – – – – –

Penedes

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 76 – – – – – – – –

Rioja

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 77 – – – – – – – –

Valdepenas

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 78 – – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

––––––

2204 21 79 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Navarra

BG

2204 21 71 – – – – – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

Вина със защитено географско указа
ние (ЗГУ)
Бели вина

L 250/365

Описание

2204 21 80 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Бележка

Други сортови вина

Бели вина

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 82 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

Други

Бели вина

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

2204 21 84 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl.

16.9.2016 г.

2204 21 83 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2204 21 81 – – – – – – –

––––––

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/366

КН 2014

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

С действително алкохолно съдържание
по обем, превишаващо 15 % vol, но
непревишаващо 22 % vol

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

––––––

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП) или вина със защи
тено географско указание (ЗГУ)
Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 14,8 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

2204 21 86 – – – – – – –

Sherry

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 14,8 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

2204 21 87 – – – – – – –

Marsala

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 21 88 – – – – – – –

Samos и Muscat de Lemnos

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 21 89 – – – – – – –

Port

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 14,8 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

L 250/367

Madeira и Setubal muscatel

Официален вестник на Европейския съюз

2204 21 85 – – – – – – –

Описание

2204 21 90 – – – – – – –

––––

С действително алкохолно съдържание
по обем, превишаващо 22 % vol

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

Селско стопан
ство

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

Бележка

Други

–––––

2204 21 93 – – – – – –

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП) или вина със защитено
географско указание (ЗГУ)

Бели вина

16.9.2016 г.

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Официален вестник на Европейския съюз

2204 21 92 – – – – –

Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

2204 21 91 – – – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/368

КН 2014

Описание

2204 21 94 – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Бележка

Бели вина

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 21 96 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

L 250/369

2204 21 95 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Други сортови вина

BG

–––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 21 98 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
15,4 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 18,6 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 10 – – – Вина, различни от упоменатите в подпози
ция 2204 10, в бутилки, запушени с тапи
тип „гъба“, прикрепени с помощта на кош
ничка; вина в други съдове, със свръхналя
гане, дължащо се на разтворен въглероден
диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко
от 3 bar при температура 20 °C

Селско стопан
ство

32 EUR/hl

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

Бели вина

BG

2204 21 97 – – – – – –

2204 29

L 250/370

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

– – – Други
Произведени в Европейския съюз

–––––

BG

––––

16.9.2016 г.

КН 2014

С действително алкохолно съдържание
по обем, непревишаващо 15 % vol

––––––

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП)
Бели вина
Tokaj

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 13,1 EUR/hl; с дей
ствително алкохолно съдържание по обем, преви
шаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
14,2 EUR/hl.

2204 29 12 – – – – – – – –

Bordeaux

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 13 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundy)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 17 – – – – – – – –

Val de Loire (Loire Valley)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

L 250/371

2204 29 11 – – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

–––––––

Описание

2204 29 18 – – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Бележка

BG

–––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/372

КН 2014

Други
Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 43 – – – – – – – –

Bourgogne (Burgundy)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 44 – – – – – – – –

Beaujolais

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 46 – – – – – – – –

Côtes-du-Rhône

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 47 – – – – – – – –

Languedoc-Roussillon

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

16.9.2016 г.

Bordeaux

Официален вестник на Европейския съюз

2204 29 42 – – – – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Val de Loire (Loire Valley)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 58 – – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Вина със защитено географско указа
ние (ЗГУ)

2204 29 79 – – – – – – –

Бели вина

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 80 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

––––––

2204 29 81 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––––

BG

2204 29 48 – – – – – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

Други сортови вина

Бели вина

L 250/373

Описание

2204 29 82 – – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Бележка

Други

Бели вина

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

2204 29 84 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 12,1 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

С действително алкохолно съдържание
по обем, превишаващо 15 % vol, но
непревишаващо 22 % vol

––––––

2204 29 85 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2204 29 83 – – – – – – –

–––––

BG

––––––

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/374

КН 2014

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП) или вина със защи
тено географско указание (ЗГУ)

Madeira и Setubal muscatel

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 12,1 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

2204 29 87 – – – – – – –

Marsala

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 88 – – – – – – –

Samos и Muscat de Lemnos

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 89 – – – – – – –

Port

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 12,1 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

2204 29 90 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 15 % vol, но непревишаващо
18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително алкохолно
съдържание по обем, превишаващо 18 % vol, но
непревишаващо 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

2204 29 91 – – – – – –

Други

L 250/375

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

Sherry

BG

2204 29 86 – – – – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

2204 29 92 – – – – –

С действително алкохолно съдържание
по обем, превишаващо 22 % vol

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

1,75 EUR/%
vol/hl

S*

A

Бележка

L 250/376

КН 2014

BG

––––

Други

–––––

Вина със защитено наименование за
произход (ЗНП) или вина със защитено
географско указание (ЗГУ)

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 94 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

16.9.2016 г.

Бели вина

Официален вестник на Европейския съюз

2204 29 93 – – – – – –

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

Други сортови вина
Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

2204 29 96 – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

–––––
2204 29 97 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Бели вина

BG

2204 29 95 – – – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

Други
Бели вина

L 250/377

Описание

2204 29 98 – – – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Вж. бележката

S*

A

Селско стопан
ство

32 %

A

A

Бележка

С действително алкохолно съдържание по обем,
непревишаващо 13 % vol: 9,9 EUR/hl; с действи
телно алкохолно съдържание по обем, превиша
ващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol:
12,1 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 15 % vol, но непреви
шаващо 18 % vol: 15,4 EUR/hl; с действително
алкохолно съдържание по обем, превишаващо
18 % vol, но непревишаващо 22 % vol:
20,9 EUR/hl; с действително алкохолно съдържа
ние по обем, превишаващо 22 % vol: 1,75 EUR/
% vol/hl.

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

– Други видове гроздова мъст

2204 30 10 – – Частично ферментирали, дори такива, чиято
ферментация е прекъсната по начин, различен
от прибавка на алкохол

BG

2204 30

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

L 250/378

КН 2014

– – Други

– – – С плътност, непревишаваща 1,33 g/cm3 при
20 °C, с действително алкохолно съдържа
ние по обем 1 % vol или по-малко

Концентрирани

Селско стопан
ство

Входни цени

20,6 EUR/
100 kg/net

A

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка се запазва системата на входни цени.

2204 30 94 – – – –

Други

Селско стопан
ство

Входни цени

20,6 EUR/
100 kg/net

A

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка се запазва системата на входни цени.

16.9.2016 г.

2204 30 92 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

– – – Други

Селско стопан
ство

Входни цени

20,6 EUR/
100 kg/net

A

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка се запазва системата на входни цени.

2204 30 98 – – – –

Други

Селско стопан
ство

Входни цени

20,6 EUR/
100 kg/net

A

По отношение на поетапната категория за Южна
Африка се запазва системата на входни цени.

2205 10 10 – – С действително алкохолно съдържание по
обем, непревишаващо 18 % vol

Селско стопан
ство

10,9 EUR/hl

7,6 EUR/hl

A

2205 10 90 – – С действително алкохолно съдържание по
обем, превишаващо 18 % vol

Селско стопан
ство

0,9 EUR/%
vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0 EUR/% vol/
hl + 4,4 EUR/
hl

A

2205 90 10 – – С действително алкохолно съдържание по
обем, непревишаващо 18 % vol

Селско стопан
ство

9 EUR/hl

6,3 EUR/hl

A

2205 90 90 – – С действително алкохолно съдържание по
обем, превишаващо 18 % vol

Селско стопан
ство

0,9 EUR/%
vol/hl

0 EUR/% vol/
hl

A

2205

Вермути и други видове вина от прясно грозде, аро
матизирани с растения или ароматични вещества

2205 10

– В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

2205 90

Официален вестник на Европейския съюз

Концентрирани

BG

2204 30 96 – – – –

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други

L 250/379

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

1,3 EUR/%
vol/hl MIN
7,2 EUR/hl

A

A

2206 00 31 – – – Ябълково вино (cider) и крушово вино
(perry)

Селско стопан
ство

19,2 EUR/hl

A

A

2206 00 39 – – – Други

Селско стопан
ство

19,2 EUR/hl

A

A

2206 00

Описание

Сектор

2206 00 10 – Пикет

BG

Други ферментирали напитки (например ябълково
вино (cider), крушово вино (perry), медовина); смеси
от ферментирали напитки и смеси от ферментирали
и безалкохолни напитки, неупоменати, нито вклю
чени другаде

Бележка

L 250/380

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

– – Непенливи, в съдове с вместимост
– – – Непревишаваща 2 l
2206 00 51 – – – –

Ябълково вино (cider) и крушово вино
(perry)

Селско стопан
ство

7,7 EUR/hl

A

A

2206 00 59 – – – –

Други

Селско стопан
ство

7,7 EUR/hl

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Пенливи

– – – Превишаваща 2 l
Ябълково вино (cider) и крушово вино
(perry)

Селско стопан
ство

5,76 EUR/hl

A

A

2206 00 89 – – – –

Други

Селско стопан
ство

5,76 EUR/hl

A

A

16.9.2016 г.

2206 00 81 – – – –

2207

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

BG

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдър
жание по обем 80 % vol или повече; етилов алко
хол и дестилати, денатурирани, с всякакво алко
холно съдържание
Селско стопан
ство

19,2 EUR/hl

T*

A

2207 20 00 – Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с
всякакво алкохолно съдържание

Селско стопан
ство

10,2 EUR/hl

T*

A

2208 20 12 – – – Коняк

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 14 – – – Арманяк

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 26 – – – Grappa

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 27 – – – Бренди от Jerez

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 29 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдър
жание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и
други спиртни напитки

2208 20

– Дестилати от вино или от гроздови джибри
– – В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Официален вестник на Европейския съюз

2207 10 00 – Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съ
държание по обем 80 % vol или повече

2208

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
L 250/381

2208 20 40 – – – Суров дестилат

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/382

КН 2014

– – – Други
Коняк

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 64 – – – –

Арманяк

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 86 – – – –

Grappa

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 87 – – – –

Бренди от Jerez

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 20 89 – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 11 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 19 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

– Уиски
– – Уиски „Бърбън“, в съдове с вместимост

– – Шотландско уиски (scotch whisky)
2208 30 30 – – – „Single“ малцово уиски

Официален вестник на Европейския съюз

2208 30

BG

2208 20 62 – – – –

– – – „Blended“ малцово уиски, в съдове с вмести
мост
Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 49 – – – –

Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

– – – „Single“ зърнено уиски и „Blended“ зърнено
уиски, в съдове с вместимост
2208 30 61 – – – –

Непревишаваща 2 l

16.9.2016 г.

2208 30 41 – – – –

Описание

2208 30 69 – – – –

Превишаваща 2 l

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Сектор

BG

– – – Друго „Blended“ уиски, в съдове с вмести
мост
Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 79 – – – –

Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 82 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 30 88 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

– – Други, в съдове с вместимост

– Ром и други спиртни напитки, получени чрез де
стилация на ферментирали продукти от захарна
тръстика
– – В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

2208 40 11 – – – Ром, със съдържание на летливи съставки,
различни от етилов или метилов алкохол,
равно или по-голямо от 225 грама за хекто
литър чист алкохол (с отклонение 10 %)

Официален вестник на Европейския съюз

2208 30 71 – – – –

2208 40

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Със стойност, превишаваща 7,9 EUR на
литър чист алкохол

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 40 39 – – – –

Други

Селско стопан
ство

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

A

L 250/383

2208 40 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

0,6 EUR/%
vol/hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

Бележка

L 250/384

КН 2014

– – В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
BG

2208 40 51 – – – Ром, със съдържание на летливи съставки,
различни от етилов или метилов алкохол,
равно или по-голямо от 225 грама за хекто
литър чист алкохол (с отклонение 10 %)
– – – Други
Със стойност, превишаваща 2 EUR на ли
тър чист алкохол

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 40 99 – – – –

Други

Селско стопан
ство

0,6 EUR/%
vol/hl

0,6 EUR/%
vol/hl

A

2208 50 11 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 50 19 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 50 91 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 50 99 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 50

– Джин и хвойново питие
– – Джин, в съдове с вместимост

Официален вестник на Европейския съюз

2208 40 91 – – – –

– – Хвойново питие, в съдове с вместимост

16.9.2016 г.

2208 60

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Водка

BG

– – С алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol
или по-малко, в съдове с вместимост
Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 60 19 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 60 91 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 60 99 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 70 10 – – В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 70 90 – – В съдове с вместимост, превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 11 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 19 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

– – С алкохолно съдържание по обем, по-голямо
от 45,4 % vol, в съдове с вместимост

2208 90

– Ликьори

Официален вестник на Европейския съюз

2208 60 11 – – – Непревишаваща 2 l

2208 70

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други
– – Арак, в съдове с вместимост

L 250/385

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/386

КН 2014

– – Дестилати от сливи, круши или череши (с из
ключение на ликьорите), в съдове с вмести
мост
BG

2208 90 33 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 38 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

– – Други дестилати и спиртни напитки, в съдове
с вместимост

2208 90 41 – – – –

––––

Узо

Други

–––––

Дестилати (с изключение на ликьо
рите)

––––––

От плодове

2208 90 45 – – – – – – –

Калвадос

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 48 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

––––––

Други
Текила

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 56 – – – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Други спиртни напитки

16.9.2016 г.

2208 90 54 – – – – – – –

2208 90 69 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Непревишаваща 2 l

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Превишаваща 2 l
Дестилати (с изключение на ликьорите)

BG

––––

От плодове

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 75 – – – – –

Текила

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 77 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2208 90 91 – – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

1 EUR/% vol/
hl + 6,4 EUR/
hl

0,7 EUR/%
vol/hl
+ 4,4 EUR/hl

A

2208 90 99 – – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

1 EUR/% vol/
hl

0,7 EUR/%
vol/hl

A

2209 00 11 – – Непревишаваща 2 l

Селско стопан
ство

6,4 EUR/hl

4,4 EUR/hl

A

2209 00 19 – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

4,8 EUR/hl

3,3 EUR/hl

A

Други спиртни напитки

– – Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно
съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, в
съдове с вместимост

2209 00

Официален вестник на Европейския съюз

2208 90 71 – – – – –

2208 90 78 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Годни за консумация видове оцет и годни за консу
мация заместители на оцет, получени от оцетна ки
селина
– Винен оцет, в съдове с вместимост

L 250/387

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/388

КН 2014

– Други, в съдове с вместимост
3,5 EUR/hl

A

2209 00 99 – – Превишаваща 2 l

Селско стопан
ство

3,84 EUR/hl

2,6 EUR/hl

A

2301 10 00 – Брашна, прахове и агломерати под формата на
гранули от меса или карантии; пръжки

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2301 20 00 – Брашна, прахове и агломерати под формата на
гранули от риби или ракообразни, мекотели или
други водни безгръбначни

Рибарство

Осв.

A*

A

2302 10 10 – – С тегловно съдържание на нишесте, по-малко
или равно на 35 %

Селско стопан
ство

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

X

A

23

ГЛАВА 23 — ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРА
НИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ
ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гра
нули, от меса, карантии, риби или ракообразни,
мекотели или други водни безгръбначни, негодни
за консумация от човека; пръжки

2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломери
рани под формата на гранули, получени при преся
ване, смилане или друг вид обработка на житни
или бобови растения

2302 10

– От царевица

16.9.2016 г.

5,12 EUR/hl

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

2209 00 91 – – Непревишаваща 2 l

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2302 30 10 – – С тегловно съдържание на нишесте, по-малко
или равно на 28 %, като пропорцията на про
дукта, преминаващ през сито с широчина на
отворите 0,2 mm, не превишава 10 % те
гловно, или, в обратен случай, продуктът, пре
минал през ситото, е с тегловно съдържание
на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 %
или повече

Селско стопан
ство

44 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 30 90 – – Други

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 40 02 – – – С тегловно съдържание на нишесте, помалко или равно на 35 %

Селско стопан
ство

44 EUR/
1 000 kg

X

A

2302 40 08 – – – Други

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

X

A

Селско стопан
ство

44 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 30

2302 40

– От пшеница

– От други житни растения
– – От ориз

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/389

2302 40 10 – – – С тегловно съдържание на нишесте, помалко или равно на 28 %, като пропор
цията на продукта, преминаващ през сито с
широчина на отворите 0,2 mm, не преви
шава 10 % тегловно, или, в обратен случай,
продуктът, преминал през ситото, е с те
гловно съдържание на пепел, изчислено в
сухо вещество, 1,5 % или повече

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2302 40 90 – – – Други

Селско стопан
ство

89 EUR/
1 000 kg

A

A

2302 50 00 – От бобови растения

Селско стопан
ство

5,1 %

A

A

2303 10 11 – – – По-голямо от 40 %

Селско стопан
ство

320 EUR/
1 000 kg

X

A

2303 10 19 – – – По-малко или равно на 40 %

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2303 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2303 20 10 – – Резенки от цвекло

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2303 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2303 30 00 – Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спир
товарни

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2303

Остатъци от производството на нишесте или скор
бяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, оста
тъци от захарна тръстика и други отпадъци от
производството на захар, отпадъци и остатъци от
пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани
под формата на гранули

2303 10

– Остатъци от производството на нишесте или
скорбяла и подобни остатъци
– – Остатъци от производството на скорбяла от
царевица (с изключение на водните концен
трати от накисването), с тегловно съдържание
на протеини, изчислено в сухо вещество

2303 20

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/390

Сектор

КН 2014

– Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика
и други отпадъци от производството на захар

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2305 00 00 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или
агломерирани под формата на гранули, получени
при извличането на фъстъченото масло

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 10 00 – От семена от памук

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 20 00 – От семена от лен

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 30 00 – От семена от слънчоглед

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 41 00 – – От семена от репица или рапица с ниско съ
държание на ерукова киселина

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 49 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 50 00 – От кокосови орехи или от копра

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 60 00 – От палмистови орехи или ядки

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

BG

2304 00 00 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или
агломерирани под формата на гранули, получени
при извличането на соевото масло

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

2306

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

2306 90

Официален вестник на Европейския съюз

– От семена от репица или рапица

– Други
L 250/391

2306 90 05 – – От царевични зародиши

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/392

КН 2014

– – Други
BG

– – – Кюспета и други твърди остатъци, получени
при извличането на маслиново масло
С тегловно съдържание на маслиново
масло, по-малко или равно на 3 %

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 90 19 – – – –

С тегловно съдържание на маслиново
масло, по-голямо от 3 %

Селско стопан
ство

48 EUR/
1 000 kg

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2307 00 11 – – С общо алкохолно съдържание по маса, помалко или равно на 7,9 % mas, и с тегловно
съдържание на сухо вещество, равно или поголямо от 25 %

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2307 00 19 – – Други

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
tot/alc.

A

A

2307 00 90 – Суров винен камък (тригия)

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2306 90 90 – – – Други

2307 00

Винени утайки; суров винен камък (тригия)
– Винени утайки

2308 00

Официален вестник на Европейския съюз

2306 90 11 – – – –

Растителни материали и отпадъци, растителни оста
тъци и субпродукти, дори агломерирани под фор
мата на гранули от видовете, използвани за храна
на животни, неупоменати, нито включени другаде
– Джибри от грозде
16.9.2016 г.

2308 00 11 – – С общо алкохолно съдържание по маса, помалко или равно на 4,3 % mas, и с тегловно
съдържание на сухо вещество, равно или поголямо от 40 %

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2308 00 19 – – Други

Селско стопан
ство

1,62 EUR/kg/
tot/alc.

A

A

2308 00 40 – Дъбови желъди и индийски кестени; джибри от
плодове, различни от грозде

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2308 00 90 – Други

Селско стопан
ство

1,6 %

A

A

Препарати от видовете, използвани за храна на жи
вотни

2309 10

– Храни за кучета и котки, пригодени за продажба
на дребно

Официален вестник на Европейския съюз

2309

– – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза
или сироп от глюкоза, малтодекстрин или си
роп от малтодекстрин от подпозиции 1702 30
50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
и 2106 90 55 или млечни продукти
– – – Съдържащи скорбяла или нишесте, или
глюкоза или малтодекстрин, или сироп от
глюкоза или сироп от малтодекстрин
––––

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Несъдържащи скорбяла или нишесте или
съдържащи тегловно 10 % или по-малко
скорбяла или нишесте
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от 10 %
млечни продукти

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2309 10 13 – – – – –

Съдържащи тегловно 10 % или повече,
но по-малко от 50 % млечни продукти

Селско стопан
ство

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 15 – – – – –

Съдържащи тегловно 50 % или повече,
но по-малко от 75 % млечни продукти

Селско стопан
ство

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/393

2309 10 11 – – – – –

Описание

2309 10 19 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

948 EUR/
1 000 kg

A

A

С тегловно съдържание на скорбяла или
нишесте, по-голямо от 10 % и по-малко
или равно на 30 %
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от 10 %
млечни продукти

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

2309 10 33 – – – – –

С тегловно съдържание на млечни про
дукти 10 % или повече, но по-малко
от 50 %

Селско стопан
ство

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 39 – – – – –

С тегловно съдържание на млечни про
дукти 50 % или повече

Селско стопан
ство

888 EUR/
1 000 kg

A

A

С тегловно съдържание на скорбяла или
нишесте повече от 30 %
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от 10 %
млечни продукти

Селско стопан
ство

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 53 – – – – –

С тегловно съдържание на млечни про
дукти 10 % или повече, но по-малко
от 50 %

Селско стопан
ство

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 59 – – – – –

С тегловно съдържание на млечни про
дукти 50 % или повече

Селско стопан
ство

730 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 10 70 – – – Несъдържащи скорбяла или нишесте, глю
коза или сироп от глюкоза, малтодекстрин
или сироп от малтодекстрин и съдържащи
млечни продукти

Селско стопан
ство

948 EUR/
1 000 kg

A

A

16.9.2016 г.

2309 10 51 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2309 10 31 – – – – –

––––

Бележка

BG

––––

Съдържащи тегловно 75 % или повече
млечни продукти

Сектор

L 250/394

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9,6 %

A

A

2309 90 10 – – Продукти от риби или морски бозайници, на
речени „разтворими“

Селско стопан
ство

3,8 %

A

A

2309 90 20 – – Продукти, посочени в допълнителна забе
лежка 5 към настоящата глава

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Описание

2309 10 90 – – Други

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други, включително премиксите
– – – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза
или сироп от глюкоза, малтодекстрин или
сироп от малтодекстрин от подпози
ции
1702 30 50,
1702 30 90,
1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55
или млечни продукти
––––

Бележка

BG

2309 90

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Съдържащи скорбяла или нишесте, или
глюкоза или малтодекстрин, или сироп
от глюкоза или сироп от малтодекстрин

–––––

Несъдържащи скорбяла или нишесте
или съдържащи тегловно 10 % или помалко скорбяла или нишесте
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от
10 % млечни продукти

Селско стопан
ство

23 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 33 – – – – – –

Съдържащи тегловно 10 % или по
вече, но по-малко от 50 % млечни
продукти

Селско стопан
ство

498 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 35 – – – – – –

Съдържащи тегловно 50 % или по
вече, но по-малко от 75 % млечни
продукти

Селско стопан
ство

730 EUR/
1 000 kg

A

A

L 250/395

2309 90 31 – – – – – –

Описание

2309 90 39 – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

948 EUR/
1 000 kg

A

A

С тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте, по-голямо от 10 % и помалко или равно на 30 %
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от
10 % млечни продукти

Селско стопан
ство

55 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 43 – – – – – –

С тегловно съдържание на млечни
продукти 10 % или повече, но помалко от 50 %

Селско стопан
ство

530 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 49 – – – – – –

С тегловно съдържание на млечни
продукти 50 % или повече

Селско стопан
ство

888 EUR/
1 000 kg

A

A

С тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте, превишаващо 30 %
Несъдържащи млечни продукти или
съдържащи тегловно по-малко от
10 % млечни продукти

Селско стопан
ство

102 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 53 – – – – – –

С тегловно съдържание на млечни
продукти 10 % или повече, но помалко от 50 %

Селско стопан
ство

577 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 59 – – – – – –

С тегловно съдържание на млечни
продукти 50 % или повече

Селско стопан
ство

730 EUR/
1 000 kg

A

A

Несъдържащи скорбяла или нишесте,
глюкоза или сироп от глюкоза, малтодек
стрин или сироп от малтодекстрин и съ
държащи млечни продукти

Селско стопан
ство

948 EUR/
1 000 kg

A

A

2309 90 70 – – – –

16.9.2016 г.

2309 90 51 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2309 90 41 – – – – – –

–––––

Бележка

BG

–––––

Съдържащи тегловно 75 % или по
вече млечни продукти

Сектор

L 250/396

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
12 %

A

A

2309 90 96 – – – –

Други

Селско стопан
ство

9,6 %

A

A

2401 10 35 – – Тютюни, „светли въздушно сушени“

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 60 – – Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски

Селско стопан
ство

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 70 – – Тютюни, „тъмни въздушно сушени“

Селско стопан
ство

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 85 – – Тютюни, „тръбно сушени“

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

24

ГЛАВА 24 — ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕ
СТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от
тютюн

2401 10

– Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твър
дите жилки)

L 250/397

Селско стопан
ство

Официален вестник на Европейския съюз

Резенки от цвекло с прибавка на меласа

BG

2309 90 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 35 – – Тютюни, „светли въздушно сушени“

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 60 – – Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски

Селско стопан
ство

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 70 – – Тютюни, „тъмни въздушно сушени“

Селско стопан
ство

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 85 – – Тютюни, „тръбно сушени“

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

2401 20 95 – – Други

Селско стопан
ство

18,4 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/
100 kg

A

A

2401 10 95 – – Други

2401 20

Сектор

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

L 250/398

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Тютюни, частично или изцяло очистени от твър
дите жилки

Официален вестник на Европейския съюз
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

11,2 % MIN
22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

26 %

A

A

2402 20 10 – – Съдържащи карамфил

Селско стопан
ство

10 %

A

A

2402 20 90 – – Други

Селско стопан
ство

57,6 %

A

A

2402 90 00 – Други

Селско стопан
ство

57,6 %

A

A

Селско стопан
ство

74,9 %

A

A

Селско стопан
ство

74,9 %

A

A

2401 30 00 – Отпадъци от тютюн

2402

– Цигари, съдържащи тютюн

Официален вестник на Европейския съюз

2403

Бележка

Пури (включително тези с отрязани краища), пу
рети и цигари от тютюн или от заместители на тю
тюна

2402 10 00 – Пури (включително тези с отрязани краища) и
пурети, съдържащи тютюн
2402 20

Сектор

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

Други видове тютюн и заместители на тютюна,
обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“
тютюни; тютюневи екстракти и сокове
– Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители
на тютюна във всякакво съотношение

2403 11 00 – – Тютюн за наргиле, упоменат в забележка 1
към подпозициите към настоящата глава
2403 19

– – Други
L 250/399

2403 19 10 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 500 g

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

74,9 %

A

A

Селско стопан
ство

16,6 %

A

A

2403 99 10 – – – Тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане

Селско стопан
ство

41,6 %

A

A

2403 99 90 – – – Други

Селско стопан
ство

16,6 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2403 19 90 – – – Други

Сектор

BG

– Други
2403 91 00 – – „Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни
(тютюнево фолио)
2403 99

Бележка

L 250/400

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други

РАЗДЕЛ V — МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

25

ГЛАВА 25 — СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ;
ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ

2501 00

Сол (включително готварска сол и денатурирана
сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор
или с противоагломериращи добавки или с до
бавки, осигуряващи добра течливост; морска вода

2501 00 10 – Морска вода и води от солници

Официален вестник на Европейския съюз

V

– Сол (включително готварска сол и денатурирана
сол) и чист натриев хлорид, дори във воден раз
твор или с противоагломериращи добавки или с
добавки, осигуряващи добра течливост
16.9.2016 г.

2501 00 31 – – Предназначени за химическа преработка (отде
ляне на Na от Cl), с цел производство на
други продукти

Описание

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 EUR/
1 000 kg

A

A

– – Други

2501 00 51 – – – Денатурирани или предназначени за други
промишлени цели (включително рафини
ране), с изключение на консервиране или
приготвяне на продукти, предназначени за
храна на хора или животни

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други

Сол, годна за консумация от човека

Промишленост

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

2501 00 99 – – – –

Други

Промишленост

2,6 EUR/
1 000 kg

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2503 00 10 – Сяра, необработена или нерафинирана

Промишленост

Осв.

A

A

2503 00 90 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

2504 10 00 – На прах или на люспи

Промишленост

Осв.

A

A

2504 90 00 – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

2502 00 00 Непържени железни пирити

2503 00

2504

Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимира
ната, утаената и колоидната сяра

Официален вестник на Европейския съюз

2501 00 91 – – – –

Естествен графит

L 250/401

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2505 10 00 – Силициев пясък и кварцов пясък

Промишленост

Осв.

A

A

2505 90 00 – Други видове пясък

Промишленост

Осв.

A

A

2506 10 00 – Кварц

Промишленост

Осв.

A

A

2506 20 00 – Кварцити

Промишленост

Осв.

A

A

2507 00 20 – Каолин

Промишленост

Осв.

A

A

2507 00 80 – Други каолинови глини

Промишленост

Осв.

A

A

2508 10 00 – Бентонит

Промишленост

Осв.

A

A

2508 30 00 – Огнеупорни глини

Промишленост

Осв.

A

A

2505

2508

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с
изключение на металоносните пясъци от глава 26

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити,
дори грубо дялани или само нарязани с трион или
по друг начин, на блокове или на плочи с ква
дратна или правоъгълна форма

Каолин и други каолинови глини, дори калцини
рани

Официален вестник на Европейския съюз

2507 00

Бележка

BG

2506

Описание

L 250/402

Сектор

КН 2014

Други глини (с изключение на експандираните
глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит,
дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова
пръст

16.9.2016 г.

2508 40 00 – Други видове глини

Промишленост

Осв.

A

A

2508 50 00 – Андалузит, кианит и силиманит

Промишленост

Осв.

A

A

2508 60 00 – Мулит

Промишленост

Осв.

A

A

2508 70 00 – Шамотна или динасова пръст

Промишленост

Осв.

A

A

2509 00 00 Креда

Промишленост

Осв.

A

A

2510 10 00 – Несмлени

Промишленост

Осв.

A

A

2510 20 00 – Смлени

Промишленост

Осв.

A

A

2511 10 00 – Естествен бариев сулфат (барит)

Промишленост

Осв.

A

A

2511 20 00 – Естествен бариев карбонат (витерит)

Промишленост

Осв.

A

A

2512 00 00 Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур,
трипел, диатомит) и други аналогични видове сили
катна пръст, с привидна плътност, непревишаваща
1, дори калцинирани

Промишленост

Осв.

A

A

2510

2511

Естествени калциеви фосфати, естествени калциевоалуминиеви фосфати и фосфатирани креди

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев
карбонат (витерит), дори калциниран, с изключе
ние на бариевия оксид от № 2816

Бележка

L 250/403

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2513 10 00 – Пемза

Промишленост

Осв.

A

A

2513 20 00 – Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и
други естествени абразиви

Промишленост

Осв.

A

A

2514 00 00 Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с
трион или по друг начин, на блокове или на плочи
с квадратна или правоъгълна форма

Промишленост

Осв.

A

A

2515 11 00 – – Необработени или грубо дялани

Промишленост

Осв.

A

A

2515 12 00 – – Само нарязани с трион или по друг начин, на
блокове или на плочи с квадратна или правоъ
гълна форма

Промишленост

Осв.

A

A

2515 20 00 – Мушелкалк и други варовици, използвани за на
права на паметници или в строителството; алаба
стър

Промишленост

Осв.

A

A

2513

Описание

Бележка

L 250/404

Сектор

КН 2014

Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат
и други естествени абразиви, дори термично обра
ботени
BG

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици,
използвани за направа на паметници или в строи
телството, с привидна плътност, равна или по-го
ляма от 2,5, и алабастър, дори грубо дялани или
само нарязани с трион или по друг начин, на бло
кове или на плочи с квадратна или правоъгълна
форма

Официален вестник на Европейския съюз

2515

– Мрамор и травертин

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2516 11 00 – – Необработен или грубо дялан

Промишленост

Осв.

A

A

2516 12 00 – – Само нарязан с трион или по друг начин, на
блокове или на плочи с квадратна или правоъ
гълна форма

Промишленост

Осв.

A

A

2516 20 00 – Пясъчник

Промишленост

Осв.

A

A

2516 90 00 – Други видове камъни, използвани за направа на
паметници или в строителството

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2516

Описание

BG

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни,
използвани за направа на паметници или в строи
телството, дори грубо дялани или само нарязани с
трион или по друг начин, на блокове или на плочи
с квадратна или правоъгълна форма

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Гранит

2517 10

– Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от ви
довете, използвани главно за бетониране или на
стилане на пътища, на железопътни линии или
други видове баластра, речен чакъл и кремък,
дори термично обработени

2517 10 10 – – Дребни камъчета, чакъл, кремък и речен чакъл

L 250/405

Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видо
вете, използвани главно за бетониране или насти
лане на пътища, на железопътни линии, или други
видове баластра, речен чакъл и кремък, дори тер
мично обработени; макадам от шлаки или от други
подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ
материали, упоменати в първата част на текста;
смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъ
ните от № 2515 или 2516, дори термично обрабо
тени

Официален вестник на Европейския съюз

2517

2517 10 20 – – Доломит и варовик, натрошени

Промишленост

Осв.

A

A

2517 10 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2517 20 00 – Макадам от шлаки или от други видове промиш
лени отпадъци, дори съдържащ материали, упо
менати в подпозиция 2517 10

Промишленост

Осв.

A

A

2517 30 00 – Смолен макадам

Промишленост

Осв.

A

A

2517 41 00 – – От мрамор

Промишленост

Осв.

A

A

2517 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2518 10 00 – Доломит, некалциниран, нито фритован

Промишленост

Осв.

A

A

2518 20 00 – Доломит, калциниран или фритован

Промишленост

Осв.

A

A

2518 30 00 – Доломит, агломериран с помощта на свързващи
вещества

Промишленост

Осв.

A

A

– Гранули, отломки и прах от камъните от
№ 2515 или 2516, дори термично обработени

2518

Доломит, дори фритован или калциниран, включи
телно доломит, грубо дялан или само нарязан с
трион или по друг начин, на блокове или на плочи
с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агло
мериран с помощта на свързващи вещества

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/406

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2519 90 10 – – Магнезиев оксид, различен от калцинирания
магнезиев карбонат (магнезит)

Промишленост

1,7 %

A

A

2519 90 30 – – Магнезиев оксид, калциниран до пълно обез
водняване (фритован)

Промишленост

Осв.

A

A

2519 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2520 10 00 – Природен гипс; анхидрит

Промишленост

Осв.

A

A

2520 20 00 – Гипсови свързващи вещества

Промишленост

Осв.

A

A

2521 00 00 Варовиков флюс; варовици за производство на вар
или цимент

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

2519

Описание

2519 10 00 – Естествен магнезиев карбонат (магнезит)
2519 90

2522

– Други

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи веще
ства, дори оцветени или съдържащи малки количе
ства ускорители или забавители

2522 10 00 – Негасена вар

L 250/407

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение
на калциевия оксид и калциевия хидроксид от
№ 2825

Официален вестник на Европейския съюз

2520

BG

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електро
стопен магнезиев оксид; калциниран до пълно обез
водняване магнезиев оксид (фритован), дори съдър
жащ малки количества други оксиди, прибавени
преди фритоването; друг магнезиев оксид, дори
чист

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2522 20 00 – Гасена вар

Промишленост

1,7 %

A

A

2522 30 00 – Хидратна вар

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

2523 21 00 – – Бял цимент, дори изкуствено оцветен

Промишленост

1,7 %

A

A

2523 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

2523 30 00 – Алуминиев цимент

Промишленост

1,7 %

A

A

2523 90 00 – Други видове хидравличен цимент

Промишленост

1,7 %

A

A

2524 10 00 – Крокидолит

Промишленост

Осв.

A

A

2524 90 00 – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2523

Видове хидравличен цимент (включително цимен
тов клинкер), дори оцветени

2523 10 00 – Циментов клинкер

2525

Официален вестник на Европейския съюз

– Портландцимент

2524

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/408

Сектор

КН 2014

Азбест

Слюда, включително слюдата, разцепена на нерав
номерни люспи; отпадъци от слюда
16.9.2016 г.

2525 10 00 – Слюда, необработена или разцепена на неравно
мерни листа или люспи

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2525 20 00 – Слюда на прах

Промишленост

Осв.

A

A

2525 30 00 – Отпадъци от слюда

Промишленост

Осв.

A

A

2526 10 00 – Несмляни, нито стрити на прах

Промишленост

Осв.

A

A

2526 20 00 – Смляни или стрити на прах

Промишленост

Осв.

A

A

2528 00 00 Естествени борати и техните концентрати (дори
калцинирани), с изключение на боратите, извле
чени от естествени солени води; естествена борна
киселина, съдържаща максимално 85 % Н3ВО3 в
сухо вещество

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2529 21 00 – – Съдържащ тегловно 97 % или по-малко кал
циев флуорид

Промишленост

Осв.

A

A

2529 22 00 – – Съдържащ тегловно повече от 97 % калциев
флуорид

Промишленост

Осв.

A

A

2529 30 00 – Левцит; нефелин и нефелин сиенит

Промишленост

Осв.

A

A

2526

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само наря
зан с трион или по друг начин, на блокове или на
плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк

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

2529 10 00 – Фелдшпат

Официален вестник на Европейския съюз

2529

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Флуорит (флусшпат)

L 250/409

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2530 10 00 – Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани

Промишленост

Осв.

A

A

2530 20 00 – Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сул
фати)

Промишленост

Осв.

A

A

2530 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2601 11 00 – – Неагломерирани

Промишленост

Осв.

A

A

2601 12 00 – – Агломерирани

Промишленост

Осв.

A

A

2601 20 00 – Пържени железни пирити (пиритни пепели)

Промишленост

Осв.

A

A

2602 00 00 Манганови руди и техните концентрати, включи
телно желязосъдържащите манганови руди и тех
ните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или
повече манган, изчислен върху сух продукт

Промишленост

Осв.

A

A

2603 00 00 Медни руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2604 00 00 Никелови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2530

Описание

Бележка

L 250/410

Сектор

КН 2014

Минерални продукти, неупоменати, нито включени
другаде

2601

Железни руди и техните концентрати, включително
пържените железни пирити (пиритни пепели)
– Железни руди и техните концентрати, различни
от пържените железни пирити (пиритни пепели)

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 26 — РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ

BG

26

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2605 00 00 Кобалтови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2606 00 00 Алуминиеви руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2607 00 00 Оловни руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2608 00 00 Цинкови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2609 00 00 Калаени руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2610 00 00 Хромови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2611 00 00 Волфрамови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2612 10 10 – – Уранови руди и пехбленда (уранинит), с те
гловно съдържание на уран над 5 % (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2612 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2612 20 10 – – Монацит; ураноторианит и други ториеви
руди, с тегловно съдържание на торий над
20 % (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2612 20 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2612

Уранови или ториеви руди и техните концентрати

2612 10

– Уранови руди и техните концентрати

2612 20

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Ториеви руди и техните концентрати

L 250/411

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2613 10 00 – Пържени

Промишленост

Осв.

A

A

2613 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2614 00 00 Титанови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2615 10 00 – Циркониеви руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2615 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2616 10 00 – Сребърни руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2616 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2617 10 00 – Антимонови руди и техните концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2617 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2618 00 00 Гранулирана шлака, получена при производството
на чугун, желязо или стомана

Промишленост

Осв.

A

A

2613

2617

Молибденови руди и техните концентрати

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

Руди на благородните метали и техните концен
трати

Официален вестник на Европейския съюз

2616

Бележка

BG

2615

Описание

L 250/412

Сектор

КН 2014

Други руди и техните концентрати

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2619 00 20 – Отпадъци, годни за повторно извличане на же
лязо или манган

Промишленост

Осв.

A

A

2619 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2620 11 00 – – Щейн от галванизация (hard zinc spelter)

Промишленост

Осв.

A

A

2620 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2620 21 00 – – Утайки от оловосъдържащ бензин и утайки от
оловосъдържащи антидетонаторни препарати

Промишленост

Осв.

A

A

2620 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2620 30 00 – Съдържащи главно мед

Промишленост

Осв.

A

A

2620 40 00 – Съдържащи главно алуминий

Промишленост

Осв.

A

A

2619 00

Описание

Шлаки (различни от гранулираните), окалина и
други отпадъци от производството на чугун, желязо
или стомана

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Шлаки, пепели и остатъци (различни от получе
ните при производството на чугун, желязо или сто
мана), съдържащи метали, арсен или техни съеди
нения

– Съдържащи главно цинк

Официален вестник на Европейския съюз

2620

– Съдържащи главно олово

L 250/413

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2620 99 10 – – – Съдържащи главно никел

Промишленост

Осв.

A

A

2620 99 20 – – – Съдържащи главно ниобий или тантал

Промишленост

Осв.

A

A

2620 99 40 – – – Съдържащи главно калай

Промишленост

Осв.

A

A

2620 99 60 – – – Съдържащи главно титан

Промишленост

Осв.

A

A

2620 99 95 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2621 10 00 – Пепели и остатъци от изгарянето на битови отпа
дъци

Промишленост

Осв.

A

A

2621 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2620 60 00 – Съдържащи арсен, живак, талий или техни смеси
от видовете, използвани за извличане на арсен
или на тези метали или за производството на
техни химически съединения

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/414

Сектор

КН 2014

– Други

2620 91 00 – – Съдържащи антимон, берилий, кадмий, хром
или техни смеси

2621

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2620 99

Други шлаки и пепели, включително пепелите от
морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето
на битови отпадъци

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2701 12 10 – – – Коксови въглища

Промишленост

Осв.

A

A

2701 12 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2701 19 00 – – Други видове въглища

Промишленост

Осв.

A

A

2701 20 00 – Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди
горива, получени от каменни въглища

Промишленост

Осв.

A

A

2702 10 00 – Лигнити, дори на прах, но неагломерирани

Промишленост

Осв.

A

A

2702 20 00 – Лигнити, агломерирани

Промишленост

Осв.

A

A

2703 00 00 Торф (включително торфа за постилане), дори агло
мериран

Промишленост

Осв.

A

A

27

ГЛАВА 27 — МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕ
РАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕ
СТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИ
НЕРАЛНИ ВОСЪЦИ

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и
подобни твърди горива, получени от каменни въ
глища

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Каменни въглища, дори на прах, но неагломери
рани

2701 12

2702

– – Битуминозни въглища

Официален вестник на Европейския съюз

2701 11 00 – – Антрацит

Лигнити, дори агломерирани, с изключение на чер
ния кехлибар

L 250/415

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2704 00 10 – Коксове и полукоксове от каменни въглища

Промишленост

Осв.

A

A

2704 00 30 – Коксове и полукоксове от лигнит

Промишленост

Осв.

A

A

2704 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2705 00 00 Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ
и подобни газове, с изключение на нефтения газ и
другите газообразни въглеводороди

Промишленост

Осв.

A

A

2706 00 00 Катрани от каменни въглища, от лигнит или от
торф и други минерални катрани, дори обезвод
нени или частично дестилирани, включително въз
становените катрани

Промишленост

Осв.

A

A

2707 10 00 – Бензол (бензен)

Промишленост

3%

A

A

2707 20 00 – Толуол (толуен)

Промишленост

3%

A

A

2707 30 00 – Ксилол (ксилени)

Промишленост

3%

A

A

2707 40 00 – Нафтален

Промишленост

Осв.

A

A

2707 50 00 – Други смеси на ароматни въглеводороди, които
при дестилация по метод ASTM D 86, до 250 °
C дестилират 65 обемни % или повече (включи
телно загубите)

Промишленост

3%

A

A

2704 00

Описание

Бележка

L 250/416

Сектор

КН 2014

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от
лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен
въглен
BG

Масла и други продукти, получени при дестила
цията на високотемпературни каменовъглени ка
трани; аналогични продукти, в които ароматните
съставки преобладават тегловно по отношение на
неароматните

Официален вестник на Европейския съюз

2707

16.9.2016 г.

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

– Други
2707 91 00 – – Креозотни масла
2707 99

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други
– – – Сурови масла
Леки сурови масла, които при дестилация
до 200 °C дестилират 90 обемни % или
повече

Промишленост

1,7 %

A

A

2707 99 19 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

2707 99 20 – – – Сяросъдържащи фракции; антрацен

Промишленост

Осв.

A

A

2707 99 50 – – – Продукти с основен характер

Промишленост

1,7 %

A

A

2707 99 80 – – – Феноли

Промишленост

1,2 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2707 99 11 – – – –

– – – Други
2707 99 91 – – – –

Предназначени за производство на про
дукти от № 2803

Промишленост

Осв.

A

A

2707 99 99 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2708

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен ка
тран или от други минерални катрани
L 250/417

2708 10 00 – Смола

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2709 00 10 – Кондензати от природен газ

Промишленост

Осв.

A

A

2709 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2710 12 11 – – – Предназначени да претърпят специфична
преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2710 12 15 – – – Предназначени да претърпят химическа пре
работка по начин, различен от определените
за подпозиция 2710 12 11

Промишленост

Осв.

A

A

2708 20 00 – Смолен (пеков) кокс

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуми
нозни минерали

Официален вестник на Европейския съюз

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни мине
рали, различни от суровите; неупоменати, нито
включени другаде препарати, съдържащи тегловно
70 % или повече нефтени масла или масла от биту
минозни минерали, които масла са основен компо
нент на тези препарати; отпадъчни масла

– Нефтени масла или масла от битуминозни мине
рали (различни от суровите) и неупоменати,
нито включени другаде препарати, съдържащи
тегловно 70 % или повече нефтени масла или
масла от битуминозни минерали, които масла са
основен компонент на тези препарати, различни
от съдържащите биодизел и различни от отпа
дъчните масла

2710 12

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/418

Сектор

КН 2014

– – Леки масла и препарати

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Предназначени за други цели
Специални бензини

BG

––––

White spirit (минерален терпентин)

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 25 – – – – –

Други

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

Други

–––––

Бензин за двигатели

2710 12 31 – – – – – –
––––––

Авиационен бензин
Други, със съдържание на олово

–––––––

Непревишаващо 0,013 g/l

2710 12 41 – – – – – – – –

С октаново число (RON), помалко от 95

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 45 – – – – – – – –

С октаново число (RON) 95
или повече, но по-малко от 98

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 49 – – – – – – – –

С октаново число (RON) 98
или повече

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

–––––––

Превишаващо 0,013 g/l
С октаново число (RON), помалко от 98

L 250/419

2710 12 51 – – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2710 12 21 – – – – –

––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С октаново число (RON) 98
или повече

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 70 – – – – –

Горива за реактивни двигатели, тип
бензин

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 90 – – – – –

Други леки масла

Промишленост

4,7 %

A

A

2710 12 59 – – – – – – – –

2710 19

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/420

Сектор

КН 2014

– – Други

2710 19 11 – – – –

Предназначени да претърпят специфична
преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 15 – – – –

Предназначени да претърпят химическа
преработка по начин, различен от опреде
лените за подпозиция 2710 19 11

Промишленост

Осв.

A

A

––––

Предназначени за други цели

–––––

Керосин

2710 19 21 – – – – – –

За реактивни двигатели

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 25 – – – – – –

Друг

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 29 – – – – –

Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Средни масла

– – – Тежки масла

2710 19 31 – – – – –

Газьол
Предназначен да претърпи специфична
преработка

16.9.2016 г.

––––

Описание

2710 19 35 – – – – –

–––––

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Предназначен за други цели
С тегловно съдържание на сяра, не
превишаващо 0,001 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 46 – – – – – –

С тегловно съдържание на сяра, пре
вишаващо 0,001 %, но непревиша
ващо 0,002 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 47 – – – – – –

С тегловно съдържание на сяра, пре
вишаващо 0 002 %, но непревиша
ващо 0,1 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 48 – – – – – –

С тегловно съдържание на сяра, пре
вишаващо 0,1 %

Промишленост

3,5 %

A

A

Тежки горива (fuel oils)

2710 19 51 – – – – –

Предназначени да претърпят специ
фична преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 55 – – – – –

Предназначени да претърпят химическа
преработка по начин, различен от
определените за подпозиция 2710 19
51

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

–––––

Предназначени за други цели
С тегловно съдържание на сяра, не
превишаващо 0,1 %

L 250/421

2710 19 62 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2710 19 43 – – – – – –

––––

Бележка

BG

Предназначен да претърпи химическа
преработка по начин, различен от
определените за подпозиция 2710 19
31

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С тегловно съдържание на сяра, пре
вишаващо 0,1 %, но непревишаващо
1%

Промишленост

3,5 %

A

A

2710 19 68 – – – – – –

С тегловно съдържание на сяра, пре
вишаващо 1 %

Промишленост

3,5 %

A

A

BG

2710 19 64 – – – – – –

Бележка

L 250/422

КН 2014

––––

Смазочни масла; други масла
Предназначени да претърпят специ
фична преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2710 19 75 – – – – –

Предназначени да претърпят химическа
преработка по начин, различен от
определените за подпозиция 2710 19
71

Промишленост

Осв.

A

A

–––––

Предназначени за други цели
Моторни, компресорни и турбинни
масла

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 19 83 – – – – – –

Хидравлични масла

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 19 85 – – – – – –

Бели масла, течен парафин

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 19 87 – – – – – –

Масла за зъбни предавки

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 19 91 – – – – – –

Масла за обработка на метали, фор
мовъчни масла и антикорозионни
масла

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 19 93 – – – – – –

Електроизолационни масла

Промишленост

3,7 %

A

A

16.9.2016 г.

2710 19 81 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

2710 19 71 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 20 11 – – – С тегловно съдържание на сяра, непревиша
ващо 0,001 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 20 15 – – – С тегловно съдържание на сяра, превиша
ващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 20 17 – – – С тегловно съдържание на сяра, превиша
ващо 0 002 %, но непревишаващо 0,1 %

Промишленост

Осв.

A

A

2710 20 19 – – – С тегловно съдържание на сяра, превиша
ващо 0,1 %

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

2710 19 99 – – – – – –

2710 20

Други смазочни масла и други масла

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Нефтени масла или масла от битуминозни мине
рали (различни от суровите) и неупоменати,
нито включени другаде препарати, съдържащи
тегловно 70 % или повече нефтени масла или
масла от битуминозни минерали, които масла са
основен компонент на тези препарати, съдър
жащи биодизел, различни от отпадъчните масла

Официален вестник на Европейския съюз

– – Газьол

– – Тежки горива (fuel oils)

L 250/423

2710 20 31 – – – С тегловно съдържание на сяра, непревиша
ващо 0,1 %

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2710 20 35 – – – С тегловно съдържание на сяра, превиша
ващо 0,1 %, но непревишаващо 1 %

Промишленост

3,5 %

A

A

2710 20 39 – – – С тегловно съдържание на сяра, превиша
ващо 1 %

Промишленост

3,5 %

A

A

2710 20 90 – – Други масла

Промишленост

3,7 %

A

A

2710 91 00 – – Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВs),
полихлорирани терфенили (РСТs) или поли
бромирани бифенили (РВВs)

Промишленост

3,5 %

A

A

2710 99 00 – – Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/424

Сектор

КН 2014

– Отпадъчни масла

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди
– Втечнени

2711 11 00 – – Природен газ
2711 12

Официален вестник на Европейския съюз

2711

– – Пропан
– – – Пропан с чистота, равна или по-голяма от
99 %
Предназначен да бъде използван като мо
торно гориво или като гориво за отопле
ние

Промишленост

8%

A

A

2711 12 19 – – – –

Предназначен за други цели

Промишленост

Осв.

A

A

16.9.2016 г.

2711 12 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Друг

Предназначен да претърпи специфична
преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2711 12 93 – – – –

Предназначен да претърпи химическа
преработка по начин, различен от опреде
лените за подпозиция 2711 12 91

Промишленост

Осв.

A

A

Предназначен за други цели

2711 12 94 – – – – –

С чистота, превишаваща 90 %, но помалка от 99 %

Промишленост

0,7 %

A

A

2711 12 97 – – – – –

Други

Промишленост

0,7 %

A

A

2711 13 10 – – – Предназначени да претърпят специфична
преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2711 13 30 – – – Предназначени да претърпят химическа пре
работка по начин, различен от определените
за подпозиция 2711 13 10

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

0,7 %

A

A

2711 13

– – Бутани

Официален вестник на Европейския съюз

––––

BG

2711 12 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Предназначени за други цели

С чистота, превишаваща 90 %, но помалка от 95 %

L 250/425

2711 13 91 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

0,7 %

A

A

2711 14 00 – – Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен

Промишленост

Осв.

A

A

2711 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2711 21 00 – – Природен газ

Промишленост

Осв.

A

A

2711 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2712 10 10 – – Суров

Промишленост

Осв.

A

A

2712 10 90 – – Друг

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2711 13 97 – – – –

Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/426

Сектор

КН 2014

– В газообразно състояние

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък,
суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен во
сък, торфен восък, други минерални восъци и по
добни продукти, получени по синтетичен или друг
начин, дори оцветени

2712 10

– Вазелин

2712 20

– Парафин, съдържащ
0,75 % масло

тегловно

по-малко

Официален вестник на Европейския съюз

2712

от
16.9.2016 г.

2712 20 10 – – Синтетичен парафин с молекулно тегло 460
или по-високо, но непревишаващо 1 560

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

2712 90 11 – – – Сурови

Промишленост

0,7 %

A

A

2712 90 19 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Описание

2712 20 90 – – Друг
– Други

BG

2712 90

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Озокерит, лигнитен восък, торфен восък (есте
ствени продукти)

– – – Сурови
2712 90 31 – – – –

Предназначени да претърпят специфична
преработка

Промишленост

Осв.

A

A

2712 90 33 – – – –

Предназначени да претърпят химическа
преработка по начин, различен от опреде
лените за подпозиция 2712 90 31

Промишленост

Осв.

A

A

2712 90 39 – – – –

Предназначени за други цели

Промишленост

0,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– – – Други
Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържа
ние 80 % или повече на 1-алкени, с дъл
жина на веригата 24 или повече, но не
повече от 28 въглеродни атома

Промишленост

Осв.

A

A

2712 90 99 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

L 250/427

2712 90 91 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2713 11 00 – – Некалциниран

Промишленост

Осв.

A

A

2713 12 00 – – Калциниран

Промишленост

Осв.

A

A

2713 20 00 – Нефтен битум

Промишленост

Осв.

A

A

2713 90 10 – – Предназначени за производство на продукти
от № 2803

Промишленост

Осв.

A

A

2713 90 90 – – Други

Промишленост

0,7 %

A

A

2714 10 00 – Битуминозни шисти и пясъци

Промишленост

Осв.

A

A

2714 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2715 00 00 Битумни смеси на базата на природни асфалт или
битум, нефтен битум, минерален катран или пек от
минерален катран (например битумни замазки, би
тум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

Промишленост

Осв.

A

A

2713

Описание

Бележка

L 250/428

Сектор

КН 2014

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от не
фтени масла или от масла от битуминозни мине
рали
BG

– Нефтен кокс

2714

– Други остатъци от нефтени масла или от масла
от битуминозни минерали

Официален вестник на Европейския съюз

2713 90

Природни битуми и природни асфалти; битуми
нозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени
скали

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2801 10 00 – Хлор

Промишленост

5,5 %

A

A

2801 20 00 – Йод

Промишленост

Осв.

A

A

2801 30 10 – – Флуор

Промишленост

5%

A

A

2801 30 90 – – Бром

Промишленост

5,5 %

A

A

2802 00 00 Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

Промишленост

4,6 %

A

A

2803 00 00 Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неу
поменати, нито включени другаде)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

2716 00 00 Електрическа енергия
VI

РАЗДЕЛ VI — ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ
ПРОМИШЛЕНОСТИ

28

ГЛАВА 28 — НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРО
ДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕ
ДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РА
ДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕ
ТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ

2801 30

2804

Флуор, хлор, бром и йод

– Флуор; бром

2804 10 00 – Водород

L 250/429

Водород, благородни газове и други неметални еле
менти

Официален вестник на Европейския съюз

I. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
2801

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5%

A

A

2804 29 10 – – – Хелий

Промишленост

Осв.

A

A

2804 29 90 – – – Други

Промишленост

5%

A

A

2804 30 00 – Азот

Промишленост

5,5 %

A

A

2804 40 00 – Кислород

Промишленост

5%

A

A

2804 50 10 – – Бор

Промишленост

5,5 %

A

A

2804 50 90 – – Телур

Промишленост

2,1 %

A

A

2804 61 00 – – Съдържащ тегловно най-малко 99,99 % сили
ций

Промишленост

Осв.

A

A

2804 69 00 – – Друг

Промишленост

5,5 %

A

A

2804 70 00 – Фосфор

Промишленост

5,5 %

A

A

2804 80 00 – Арсен

Промишленост

2,1 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/430

Сектор

КН 2014

– Благородни газове

2804 29

– – Други

– Бор; телур

Официален вестник на Европейския съюз

2804 50

BG

2804 21 00 – – Аргон

– Силиций

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2805 11 00 – – Натрий

Промишленост

5%

A

A

2805 12 00 – – Калций

Промишленост

5,5 %

A

A

2805 19 10 – – – Стронций и барий

Промишленост

5,5 %

A

A

2805 19 90 – – – Други

Промишленост

4,1 %

A

A

2805 30 10 – – Смесени или сплавени помежду си

Промишленост

5,5 %

A

A

2805 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

2805 40 10 – – Представен в съдове с нетно съдържание
34,5 kg (стандартно тегло) и чиято стойност
FOB не превишава 224 EUR на съд

Промишленост

3%

A

A

2805 40 90 – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2804 90 00 – Селен
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни ме
тали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени
помежду си; живак

BG

2805

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Алкални или алкалоземни метали

2805 30

2805 40

– – Други

– Редкоземни метали, скандий и итрий, дори сме
сени или сплавени помежду си

Официален вестник на Европейския съюз

2805 19

– Живак

L 250/431

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2806 10 00 – Хлороводород (солна киселина)

Промишленост

5,5 %

A

A

2806 20 00 – Хлорсулфонова киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2807 00 00 Сярна киселина; олеум

Промишленост

3%

A

A

2808 00 00 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна кисе
лини

Промишленост

5,5 %

A

A

2809 10 00 – Дифосфорен пентаоксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2809 20 00 – Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

Промишленост

5,5 %

A

A

2810 00 10 – Диборен триоксид

Промишленост

Осв.

A

A

2810 00 90 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/432

Сектор

КН 2014

II. НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНИЧНИ
КИСЛОРОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА НЕМЕТАЛ
НИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
BG

2806

2810 00

2811

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; поли
фосфорни киселини с определен или неопределен
химичен състав

Официален вестник на Европейския съюз

2809

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова ки
селина

Борни оксиди; борни киселини

Други неорганични киселини и други кислородни
неорганични съединения на неметалните елементи

2811 11 00 – – Флуороводород (флуороводородна киселина)

16.9.2016 г.

– Други неорганични киселини

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2811 19 10 – – – Бромоводород (бромоводородна киселина)

Промишленост

Осв.

A

A

2811 19 20 – – – Циановодород (циановодородна киселина)

Промишленост

5,3 %

A

A

2811 19 80 – – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

2811 21 00 – – Въглероден диоксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2811 22 00 – – Силициев диоксид

Промишленост

4,6 %

A

A

2811 29 05 – – – Серен диоксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2811 29 10 – – – Серен триоксид (серен анхидрид); диарсе
ниев триоксид (арсениев анхидрид)

Промишленост

4,6 %

A

A

2811 29 30 – – – Азотни оксиди

Промишленост

5%

A

A

2811 29 90 – – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2811 19

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други неорганични кислородни съединения на
неметалните елементи

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2811 29

III. ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ, ОКСИХАЛОГЕНО
ПРОИЗВОДНИ И СУЛФОПРОИЗВОДНИ НА
НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните еле
менти

2812 10

– Хлориди и оксихлориди
– – Фосфорни
L 250/433

2812 10 11 – – – Фосфорен окситрихлорид (фосфорилтрихло
рид)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2812 10 15 – – – Фосфорен трихлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 16 – – – Фосфорен пентахлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 18 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 91 – – – Дисерен дихлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 93 – – – Серен дихлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 94 – – – Фосген (карбонил хлорид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 95 – – – Тионил дихлорид (тионил хлорид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 10 99 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2812 90 00 – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2813 90 10 – – Фосфорни сулфиди, включително технически
фосфорен трисулфид

Промишленост

5,3 %

A

A

2813 90 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/434

Сектор

КН 2014

– – Други

Сулфиди на неметалните елементи; технически фос
форен трисулфид

2813 10 00 – Въглероден бисулфид
2813 90

Официален вестник на Европейския съюз

2813

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2814 10 00 – Безводен амоняк

Промишленост

5,5 %

A

A

2814 20 00 – Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

Промишленост

5,5 %

A

A

2815 11 00 – – Твърд

Промишленост

5,5 %

A

A

2815 12 00 – – Във воден разтвор

Промишленост

5,5 %

A

A

2815 20 00 – Калиев хидроксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2815 30 00 – Натриев или калиев пероксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2816 10 00 – Хидроксид и пероксид на магнезия

Промишленост

4,1 %

A

A

2816 40 00 – Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция
или бария

Промишленост

5,5 %

A

A

2817 00 00 Цинков оксид; цинков пероксид

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

IV. НЕОРГАНИЧНИ ОСНОВИ И ОКСИДИ, ХИ
ДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИТЕ
Амоняк, безводен или във воден разтвор

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидрок
сид (поташ); натриев или калиев пероксид
– Натриев хидроксид (сода каустик)

2816

Официален вестник на Европейския съюз

2815

BG

2814

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хи
дроксиди и пероксиди на стронция или бария

L 250/435

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2818 10 11 – – – Съдържащ по-малко от 50 % от общото те
гло частици с диаметър по-голям от 10 mm

Промишленост

5,2 %

A

A

2818 10 19 – – – Съдържащ 50 % или повече от общото те
гло частици с диаметър по-голям от 10 mm

Промишленост

5,2 %

A

A

2818 10 91 – – – Съдържащ по-малко от 50 % от общото те
гло частици с диаметър по-голям от 10 mm

Промишленост

5,2 %

A

A

2818 10 99 – – – Съдържащ 50 % или повече от общото те
гло частици с диаметър по-голям от 10 mm

Промишленост

5,2 %

A

A

2818 20 00 – Алуминиев оксид, различен от изкуствения ко
рунд

Промишленост

4%

A

A

2818 30 00 – Алуминиев хидроксид

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

Изкуствен корунд с определен или неопределен хи
мичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидрок
сид

2818 10

– Изкуствен корунд с определен или неопределен
химичен състав

BG

2818

Бележка

L 250/436

Сектор

КН 2014

– – С тегловно съдържание на алуминиев оксид
98,5 % или повече

Хромови оксиди и хидроксиди

2819 10 00 – Хромов триоксид

16.9.2016 г.

2819

Официален вестник на Европейския съюз

– – С тегловно съдържание на алуминиев оксид
по-малко от 98,5 %

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2819 90 10 – – Хромов диоксид

Промишленост

3,7 %

A

A

2819 90 90 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,3 %

A

A

2820 90 10 – – Манганов оксид с тегловно съдържание на
манган, превишаващо 77 %

Промишленост

Осв.

A

A

2820 90 90 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2821 10 00 – Железни оксиди и хидроксиди

Промишленост

4,6 %

A

A

2821 20 00 – Багрилна пръст

Промишленост

4,6 %

A

A

2822 00 00 Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически ко
балтови оксиди

Промишленост

4,6 %

A

A

2823 00 00 Титанови оксиди

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2819 90

2820

– Други

Манганови оксиди

2820 10 00 – Манганов диоксид

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съ
държаща тегловно 70 % или повече свързано же
лязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

2824 10 00 – Оловен монооксид (оловна глеч, масикот)

L 250/437

2824

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

2820 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2825 10 00 – Хидразин и хидроксиламин и техните неорга
нични соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2825 20 00 – Литиев оксид и хидроксид

Промишленост

5,3 %

A

A

2825 30 00 – Ванадиеви оксиди и хидроксиди

Промишленост

5,5 %

A

A

2825 40 00 – Никелови оксиди и хидроксиди

Промишленост

Осв.

A

A

2825 50 00 – Медни оксиди и хидроксиди

Промишленост

3,2 %

A

A

2825 60 00 – Германиеви оксиди и циркониев диоксид

Промишленост

5,5 %

A

A

2825 70 00 – Молибденови оксиди и хидроксиди

Промишленост

5,3 %

A

A

2825 80 00 – Антимонови оксиди

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2824 90 00 – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2825 90

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични
соли; други неорганични основи; други оксиди, хи
дроксиди и пероксиди на металите

BG

2825

Бележка

L 250/438

Сектор

КН 2014

– Други
– – Калциев оксид, хидроксид и пероксид

16.9.2016 г.

2825 90 11 – – – Калциев хидроксид с чистота 98 % или по
вече, изчислена върху сухо вещество, под
формата на частици, от които: — не повече
от 1 % тегловно са с размер, превишаващ
75 микрометра и — не повече от 4 % те
гловно са с размер, непревишаващ 1,3 ми
крометра

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2825 90 19 – – – Други

Промишленост

4,6 %

A

A

2825 90 20 – – Берилиев оксид и хидроксид

Промишленост

5,3 %

A

A

2825 90 40 – – Волфрамови оксиди и хидроксиди

Промишленост

4,6 %

A

A

2825 90 60 – – Кадмиев оксид

Промишленост

Осв.

A

A

2825 90 85 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,3 %

A

A

2826 19 10 – – – Амониеви или натриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2826 19 90 – – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

2826 30 00 – Натриев хексафлуороалуминат (синтетичен крио
лит)

Промишленост

5,5 %

A

A

2826 90 10 – – Дикалиев хексафлуороцирконат

Промишленост

5%

A

A

2826 90 80 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

V. МЕТАЛНИ СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НА НЕО
РГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ
2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и
други комплексни флуорни соли
– Флуориди

2826 12 00 – – Алуминиеви
2826 19

2826 90

– – Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
L 250/439

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2827 10 00 – Амониев хлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 20 00 – Калциев хлорид

Промишленост

4,6 %

A

A

2827 31 00 – – Магнезиеви

Промишленост

4,6 %

A

A

2827 32 00 – – Алуминиеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 35 00 – – Никелови

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 39 10 – – – Калаени

Промишленост

4,1 %

A

A

2827 39 20 – – – Железни

Промишленост

2,1 %

A

A

2827 39 30 – – – Кобалтови

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 39 85 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

2827

Описание

Бележка

L 250/440

Сектор

КН 2014

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бро
миди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди
BG

– Други хлориди

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2827 39

– Оксихлориди и хидроксихлориди
2827 41 00 – – Медни
– – Други

2827 49 10 – – – Оловни

16.9.2016 г.

2827 49

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,3 %

A

A

2827 51 00 – – Натриеви и калиеви бромиди

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 59 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2827 60 00 – Йодиди и оксийодиди

Промишленост

5,5 %

A

A

2828 10 00 – Технически калциев хипохлорит и други кал
циеви хипохлорити

Промишленост

5,5 %

A

A

2828 90 00 – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2829 11 00 – – Натриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2829 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2829 90 10 – – Перхлорати

Промишленост

4,8 %

A

A

2829 90 40 – – Калиеви или натриеви бромати

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2827 49 90 – – – Други

2829

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит;
хлорити; хипобромити

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йо
дати и перйодати

Официален вестник на Европейския съюз

2828

BG

– Бромиди и оксибромиди

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Хлорати

2829 90

– Други

L 250/441

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2830 90 11 – – Калциеви; антимонови или железни сулфиди

Промишленост

4,6 %

A

A

2830 90 85 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2831 10 00 – Натриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2831 90 00 – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2832 10 00 – Натриеви сулфити

Промишленост

5,5 %

A

A

2832 20 00 – Други сулфити

Промишленост

5,5 %

A

A

2832 30 00 – Тиосулфати

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2829 90 80 – – Други
Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопреде
лен химичен състав

2830 10 00 – Натриеви сулфиди
2830 90

2832

2833

– Други

Дитионити и сулфоксилати

Сулфити; тиосулфати

Официален вестник на Европейския съюз

2831

BG

2830

Бележка

L 250/442

Сектор

КН 2014

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

2833 11 00 – – Динатриев сулфат

16.9.2016 г.

– Натриеви сулфати

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 21 00 – – Магнезиеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 22 00 – – Алуминиеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 24 00 – – Никелови

Промишленост

5%

A

A

2833 25 00 – – Медни

Промишленост

3,2 %

A

A

2833 27 00 – – Бариеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 29 20 – – – Кадмиеви; хромови; цинкови

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 29 30 – – – Кобалтови; титанови

Промишленост

5,3 %

A

A

2833 29 60 – – – Оловни

Промишленост

4,6 %

A

A

2833 29 80 – – – Други

Промишленост

5%

A

A

2833 30 00 – Стипци

Промишленост

5,5 %

A

A

2833 40 00 – Пероксосулфати (персулфати)

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2833 19 00 – – Други

Нитрити; нитрати

2834 10 00 – Нитрити

L 250/443

2834

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2833 29

BG

– Други сулфати

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2834 29 20 – – – Бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; нике
лов; оловен

Промишленост

5,5 %

A

A

2834 29 40 – – – Меден

Промишленост

4,6 %

A

A

2834 29 80 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 22 00 – – Моно- или динатриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 24 00 – – Калиеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 25 00 – – Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 26 00 – – Други калциеви фосфати

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/444

Сектор

КН 2014

– Нитрати

2834 29

– – Други

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и
фосфати; полифосфати, с определен или неопреде
лен химичен състав

2835 10 00 – Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фос
фити)

Официален вестник на Европейския съюз

2835

BG

2834 21 00 – – Калиев

– Фосфати

16.9.2016 г.

2835 29 10 – – – Триамониеви

Промишленост

5,3 %

A

A

2835 29 30 – – – Тринатриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 29 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 31 00 – – Натриев трифосфат (натриев триполифосфат)

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 39 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 20 00 – Динатриев карбонат (калцинирана сода)

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 30 00 – Натриев бикарбонат

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 40 00 – Калиеви карбонати

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 50 00 – Калциев карбонат

Промишленост

5%

A

A

2836 60 00 – Бариев карбонат

Промишленост

5,5 %

A

A

2835 29

– – Други

– Полифосфати

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); тех
нически амониев карбонат, съдържащ амониев кар
бамат

Бележка

L 250/445

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2836 91 00 – – Литиеви карбонати

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 92 00 – – Стронциев карбонат

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/446

Сектор

КН 2014

– Други

– – Други

2836 99 11 – – – –

Магнезиеви; медни

Промишленост

3,7 %

A

A

2836 99 17 – – – –

Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2836 99 90 – – – Пероксокарбонати (перкарбонати)

Промишленост

5,5 %

A

A

2837 11 00 – – Натриеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2837 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2837 20 00 – Комплексни цианиди

Промишленост

5,5 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Карбонати

2837

BG

2836 99

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

– Цианиди и оксицианиди

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2839 11 00 – – Натриеви метасиликати

Промишленост

5%

A

A

2839 19 00 – – Други

Промишленост

5%

A

A

2839 90 00 – Други

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2840 19 10 – – – Динатриев тетраборат пентахидрат

Промишленост

Осв.

A

A

2840 19 90 – – – Друг

Промишленост

5,3 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2839

Описание

Силикати; технически силикати на алкалните ме
тали

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Натриеви

Борати; пероксоборати (перборати)

– Динатриев тетраборат (пречистен боракс)

2840 11 00 – – Безводен

2840 19

2840 20

Официален вестник на Европейския съюз

2840

– – Друг

– Други борати
L 250/447

2840 20 10 – – Безводни натриеви борати

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2840 20 90 – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

2840 30 00 – Пероксоборати (перборати)

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 30 00 – Натриев бихромат

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 50 00 – Други хромати и бихромати; пероксохромати

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 61 00 – – Калиев перманганат

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 69 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 70 00 – Молибдати

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 80 00 – Волфрамати

Промишленост

5,5 %

A

A

2841 90 30 – – Цинкати, ванадати

Промишленост

4,6 %

A

A

2841 90 85 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2841

Соли на оксометалните или пероксометалните ки
селини

Официален вестник на Европейския съюз

– Манганити, манганати и перманганати

2841 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/448

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2842 90 10 – – Прости, двойни или комплексни соли на селе
новите или на телуровите киселини

Промишленост

5,3 %

A

A

2842 90 80 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2843 10 10 – – Сребро

Промишленост

5,3 %

A

A

2843 10 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2842

Описание

2842 10 00 – Двойни или комплексни силикати, включително
алуминосиликати с определен или неопределен
химичен състав
2842 90

BG

Други соли на неорганичните киселини или перок
сокиселините (включително алуминосиликати с
определен или неопределен химичен състав), с из
ключение на азидите

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорга
нични или органични съединения на благородните
метали с определен или неопределен химичен съ
став; амалгами на благородни метали

2843 10

– Благородни метали в колоидно състояние

Официален вестник на Европейския съюз

VI. РАЗНИ

– Съединения на среброто
L 250/449

2843 21 00 – – Сребърен нитрат

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2843 29 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2843 30 00 – Съединения на златото

Промишленост

3%

A

A

2843 90 10 – – Амалгами

Промишленост

5,3 %

A

A

2843 90 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

2844 10 10 – – – Необработен; отпадъци и скрап (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2844 10 30 – – – Обработен (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2844 10 50 – – Фероуран

Промишленост

Осв.

A

A

2844 10 90 – – Друг (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2843 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/450

Сектор

КН 2014

– Други съединения; амалгами

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни
изотопи (включително разпадните или възпроиз
веждащите се химични елементи и изотопи) и тех
ните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи
тези продукти

2844 10

– Естествен уран и неговите съединения; сплави,
дисперсии (включително металокерамиките), ке
рамични продукти и смеси, съдържащи естествен
уран или съединения на естествения уран

Официален вестник на Европейския съюз

2844

– – Естествен уран

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2844 20 25 – – – Фероуран

Промишленост

Осв.

A

A

2844 20 35 – – – Други (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2844 20

Описание

BG

– Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения;
плутоний и неговите съединения; сплави, дис
персии (включително металокерамиките), кера
мични продукти и смеси, съдържащи уран, обо
гатен с U 235, плутоний или съединения на тези
продукти

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Плутоний и неговите съединения; сплави, дис
персии (включително металокерамиките), ке
рамични продукти и смеси, съдържащи плуто
ний или съединения на тези продукти

Официален вестник на Европейския съюз

– – Уран, обогатен с U 235 и неговите съедине
ния; сплави, дисперсии (включително метало
керамиките), керамични продукти и смеси, съ
държащи уран, обогатен с U 235, или съеди
нения на тези продукти

– – – Смеси от уран и плутоний

Фероуран

Промишленост

Осв.

A

A

2844 20 59 – – – –

Други (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2844 20 99 – – – Други

L 250/451

2844 20 51 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2844 30 11 – – – Металокерамики

Промишленост

5,5 %

A

A

2844 30 19 – – – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2844 30

Описание

BG

– Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения;
торий и неговите съединения; сплави, дисперсии
(включително металокерамиките), керамични
продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на
U 235, торий или съединения на тези продукти

Бележка

L 250/452

Сектор

КН 2014

– – Уран, обеднен на U 235; сплави, дисперсии
(включително металокерамиките), керамични
продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен
на U 235, или съединения на този продукт

2844 30 51 – – – Металокерамики

Официален вестник на Европейския съюз

– – Торий; сплави, дисперсии (включително мета
локерамиките), керамични продукти и смеси,
съдържащи торий или съединения на този
продукт

– – – Други

2844 30 55 – – – –

––––

Обработен

Блокове, пръти, ъглови профили, други
профили и секции, тел, плочи и ленти

16.9.2016 г.

2844 30 61 – – – – –

Необработен; отпадъци и скрап (Евратом)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2844 30 91 – – – На уран, обеднен на U 235, на тория, дори
смесени помежду си (Евратом), с изключе
ние на солите на тория

Промишленост

Осв.

A

A

2844 30 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2844 40 20 – – – Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2844 40 30 – – – Съединения на изкуствените радиоактивни
изотопи (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

2844 40 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2844 30 69 – – – – –

Други (Евратом)

– Радиоактивни елементи и изотопи и радиоак
тивни съединения, различни от включените в
подпозиции 2844 10, 2844 20 или 2844 30;
сплави, дисперсии (включително металокерами
ките), керамични продукти и смеси, съдържащи
тези елементи, изотопи или съединения; ра
диоактивни отпадъци

2844 40 10 – – Уранови производни на U 233 и техните съе
динения; сплави, дисперсии (включително ме
талокерамиките), керамични продукти и
смеси, съдържащи U 233 или съединения на
този продукт

Официален вестник на Европейския съюз

2844 40

BG

– – Съединения на уран, обеднен на U 235, съе
динения на тория, дори смесени помежду си

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/453

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2845 90 10 – – Деутерий и деутериеви съединения; водород и
неговите съединения, обогатени с деутерий;
смеси и разтвори, съдържащи тези продукти
(Евратом)

Промишленост

5,5 %

A

A

2845 90 90 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2846 10 00 – Съединения на церия

Промишленост

3,2 %

A

A

2846 90 00 – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

2847 00 00 Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвър
ден с карбамид

Промишленост

5,5 %

A

A

2848 00 00 Фосфиди с определен или неопределен химичен съ
став, с изключение на ферофосфорите

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2844 50 00 – Отработени (облъчени) горивни топлоотделящи
елементи (касети) от ядрени реактори (Евратом)

Бележка

L 250/454

Сектор

КН 2014

BG

2845

Изотопи, различни от посочените в № 2844; тех
ните неорганични или органични съединения с
определен или неопределен химичен състав

2845 10 00 – Тежка вода (деутериев оксид) (Евратом)

2846

– Други

Неорганични или органични съединения на редко
земните метали, на итрия или на скандия или на
техните смеси

Официален вестник на Европейския съюз

2845 90

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2849 10 00 – Калциеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2849 20 00 – Силициеви

Промишленост

5,5 %

A

A

2849 90 10 – – Борни

Промишленост

4,1 %

A

A

2849 90 30 – – Волфрамови

Промишленост

5,5 %

A

A

2849 90 50 – – Алуминиеви, хромови, молибденови, вана
диеви, танталови, титанови

Промишленост

5,5 %

A

A

2849 90 90 – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

2850 00 20 – Хидриди; нитриди

Промишленост

4,6 %

A

A

2850 00 60 – Азиди; силициди

Промишленост

5,5 %

A

A

2850 00 90 – Бориди

Промишленост

5,3 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2849

2849 90

2852

– Други

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с
определен или неопределен химичен състав, раз
лични от карбидите от № 2849

2852 10 00 – С определен химичен състав

L 250/455

Неорганични или органични съединения на жи
вака, с определен или с неопределен химичен съ
став, с изключение на амалгамите

Официален вестник на Европейския съюз

2850 00

Карбиди с определен или неопределен химичен съ
став

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2853 00 10 – Дестилирани води, проводими води или води със
същата степен на чистота

Промишленост

2,7 %

A

A

2853 00 30 – Втечнен въздух (включително втечнения въздух с
отстранени благородни газове); сгъстен въздух

Промишленост

4,1 %

A

A

2853 00 50 – Цианоген хлорид

Промишленост

5,5 %

A

A

2853 00 90 – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2901 21 00 – – Етилен

Промишленост

Осв.

A

A

2901 22 00 – – Пропен (пропилен)

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2852 90 00 – Други

ГЛАВА 29 — ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
I. ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-,
СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ

2901

Официален вестник на Европейския съюз

29

Други неорганични съединения (включително де
стилирани води, проводими води или води със съ
щата степен на чистота); втечнен въздух (включи
телно втечнения въздух с отстранени благородни
газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благо
родните метали

BG

2853 00

Бележка

L 250/456

Сектор

КН 2014

Ациклени въглеводороди

2901 10 00 – Наситени
– Ненаситени

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2901 23 00 – – Бутен (бутилен) и неговите изомери

Промишленост

Осв.

A

A

2901 24 00 – – Бута-1,3-диен и изопрен

Промишленост

Осв.

A

A

2901 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2902 11 00 – – Циклохексан

Промишленост

Осв.

A

A

2902 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2902 20 00 – Бензен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 30 00 – Толуен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 41 00 – – o-Ксилен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 42 00 – – m-Ксилен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 43 00 – – p-Ксилен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 44 00 – – Смеси от изомери на ксилена

Промишленост

Осв.

A

A

2902 50 00 – Стирен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 60 00 – Етилбензен

Промишленост

Осв.

A

A

2902 70 00 – Кумен

Промишленост

Осв.

A

A

2902

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Циклени въглеводороди
– Циклани, циклени или циклотерпени
Официален вестник на Европейския съюз

– Ксилени

L 250/457

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2903 11 00 – – Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан (етилх
лорид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 12 00 – – Дихлорметан (метиленхлорид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 13 00 – – Хлороформ (трихлорметан)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 14 00 – – Тетрахлорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 15 00 – – Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 19 10 – – – 1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 19 80 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 21 00 – – Винилхлорид (хлоретилен)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 22 00 – – Трихлоретилен

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 23 00 – – Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2902 90 00 – Други
Халогенопроизводни на въглеводородите

BG

2903

Бележка

L 250/458

Сектор

КН 2014

– Наситени хлорни производни на ациклените въ
глеводороди

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2903 19

– Ненаситени хлорни производни на ациклените
въглеводороди

16.9.2016 г.

Описание

2903 29 00 – – Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 31 00 – – Етилен дибромид (ISO) (1,2-диброметан)
2903 39

BG

– Флуорни, бромни или йодни производни на
ациклените въглеводороди

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

Бромметан (метилбромид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 39 15 – – – –

Дибромметан

Промишленост

Осв.

A

A

2903 39 19 – – – –

Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 71 00 – – Хлордифлуорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 72 00 – – Дихлортрифлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 73 00 – – Дихлорфлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 74 00 – – Хлордифлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 75 00 – – Дихлорпентафлуорпропани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 39 90 – – – Флуориди и йодиди
– Халогенопроизводни на ациклените въглеводо
роди, съдържащи най-малко два различни хало
генни елемента

L 250/459

2903 39 11 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Бромиди

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2903 76 10 – – – Бромхлордифлуорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 76 20 – – – Бромтрифлуорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 76 90 – – – Дибромтетрафлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 10 – – – Трихлорфлуорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 20 – – – Дихлордифлуорметан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 30 – – – Трихлортрифлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 40 – – – Дихлортетрафлуоретани

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 50 – – – Хлорпентафлуоретан

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 77 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 78 00 – – Други перхалогенирани производни

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 76

– – Бромхлордифлуорметан, бромтрифлуорметан и
дибромтетрафлуоретани

– – Други, перхалогенирани, съдържащи само
флуор и хлор

Официален вестник на Европейския съюз

2903 79

Бележка

BG

2903 77

Описание

L 250/460

Сектор

КН 2014

– – Други
– – – Халогенопроизводни,
флуор и хлор

съдържащи

само

На метана, етана или пропана (HCFCs)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 79 19 – – – –

Други

Промишленост

5,5 %

A

A

16.9.2016 г.

2903 79 11 – – – –

Описание

– – – Халогенопроизводни,
флуор и бром

съдържащи

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

само

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 79 29 – – – –

Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 81 00 – – 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан
(НСН
(ISO)), включително линдан (ISO, INN)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 82 00 – – Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор
(ISO)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 89 10 – – – 1,2-Дибром-4-(1,2-диброметил)циклохек
сан; тетрабромциклооктани

Промишленост

Осв.

A

A

2903 89 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 91 00 – – Хлорбензен, o-дихлорбензен и p-дихлорбензен

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 92 00 – – Хексахлорбензен (ISO) и DDT (ISO) (клофено
тан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(p-хлорфе
нил)етан)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 79 90 – – – Други
– Халогенопроизводни на цикланите, циклените
или циклотерпените

2903 89

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

На метана, етана или пропана

BG

2903 79 21 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Халогенопроизводни на ароматните въглеводо
роди

L 250/461

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2903 99 10 – – – 2,3,4,5,6-Пентаброметилбензен

Промишленост

Осв.

A

A

2903 99 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2904 10 00 – Производни, съдържащи само сулфогрупи, тех
ните соли и етилови естери

Промишленост

5,5 %

A

A

2904 20 00 – Производни, съдържащи само нитро- или само с
нитрозогрупи

Промишленост

5,5 %

A

A

2904 90 40 – – Трихлорнитрометан (хлорпикрин)

Промишленост

5,5 %

A

A

2904 90 95 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 11 00 – – Метанол (метилов алкохол)

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 12 00 – – Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2ол (изопропилов алкохол)

Промишленост

5,5 %

A

A

2903 99

– – Други

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглево
дородите, дори халогенирани

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

2904 90

Бележка

BG

2904

Описание

L 250/462

Сектор

КН 2014

II. АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-,
НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни
– Наситени моноалкохоли

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 14 10 – – – 2-Метил-пропан-2-ол (третичен бутилов ал
кохол)

Промишленост

4,6 %

A

A

2905 14 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 16 20 – – – Октан-2-ол

Промишленост

Осв.

A

A

2905 16 85 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 17 00 – – Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан1-ол (цетилов алкохол), октадекан-1-ол (стеа
рилов алкохол)

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 29 10 – – – Алилов алкохол

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 29 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2905 13 00 – – Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

2905 16

– – Други бутилови алкохоли

BG

2905 14

– Ненаситени моноалкохоли

2905 29

Официален вестник на Европейския съюз

– – Октанол (октилов алкохол) и неговите изо
мери

2905 22 00 – – Ациклени терпенови алкохоли

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

2905 31 00 – – Етиленгликол (етандиол)

L 250/463

– Диоли

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 39 20 – – – Бутан-1,3-диол

Промишленост

Осв.

A

A

2905 39 25 – – – Бутан-1,4-диол

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол

Промишленост

Осв.

A

A

2905 39 95 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 41 00 – – 2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол
(триметилолпропан)

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 42 00 – – Пентаеритритол (пентаеритрит)

Промишленост

5,5 %

A

A

2905 43 00 – – Манитол

Селско стопан
ство

9,6 %
+ 125,8 EUR/
100 kg

9%
+ 125,8 EUR/
100 kg

A

Описание

2905 32 00 – – Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)
– – Други

BG

2905 39

Официален вестник на Европейския съюз

– Други полиалкохоли

2905 44

Бележка

L 250/464

Сектор

КН 2014

– – D-Глюцитол (сорбитол)
– – – Във воден разтвор
Съдържащ тегловно 2 % или по-малко Dманитол, изчислен върху съдържанието
на D-глюцитола

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

2905 44 19 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

16.9.2016 г.

2905 44 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Друг
Селско стопан
ство

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

2905 44 99 – – – –

Друг

Селско стопан
ство

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

2905 45 00 – – Глицерол

Селско стопан
ство

3,8 %

A

A

2905 49 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2905 59 91 – – – 2,2-Бис (бромметил) пропандиол

Промишленост

Осв.

A

A

2905 59 98 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

– Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроиз
водни на ациклените алкохоли
2905 51 00 – – Етхлорвинол (INN)
2905 59

2906

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Съдържащ тегловно 2 % или по-малко Dманитол, изчислен върху съдържанието
на D-глюцитола

BG

2905 44 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни
– Цикланови, цикленови или циклотерпенови
L 250/465

2906 11 00 – – Ментол

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2906 13 10 – – – Стероли

Промишленост

5,5 %

A

A

2906 13 90 – – – Инозитоли

Промишленост

Осв.

A

A

2906 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2906 21 00 – – Бензилов алкохол

Промишленост

5,5 %

A

A

2906 29 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 11 00 – – Фенол (хидроксибензен) и неговите соли

Промишленост

3%

A

A

2907 12 00 – – Крезоли и техните соли

Промишленост

2,1 %

A

A

2907 13 00 – – Октилфенол, нонилфенол и техните изомери;
соли на тези продукти

Промишленост

5,5 %

A

A

2906 12 00 – – Циклохексанол, метилциклохексаноли и диме
тилциклохексаноли
2906 13

– – Стероли и инозитоли

III. ФЕНОЛИ И ФЕНОЛНИ АЛКОХОЛИ И ТЕХ
НИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ
НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ

Официален вестник на Европейския съюз

– Ароматни

2907

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/466

Сектор

КН 2014

Феноли; фенолни алкохоли
– Монофеноли

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2907 15 10 – – – 1-Нафтол

Промишленост

Осв.

A

A

2907 15 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 19 10 – – – Ксиленоли и техните соли

Промишленост

2,1 %

A

A

2907 19 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 21 00 – – Резорцинол и неговите соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 22 00 – – Хидрохинон (хинол) и неговите соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 23 00 – – 4,4′-Изопропилидендифенол (бисфенол А, ди
фенилолпропан) и неговите соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 29 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2908 11 00 – – Пентахлорофенол (ISO)

Промишленост

5,5 %

A

A

2908 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2907 15

2907 19

– – Нафтоли и техните соли

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Полифеноли; фенолни алкохоли

2908

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
на фенолите или на фенолните алкохоли
– Производни, съдържащи само халогенни заме
стители и техните соли

L 250/467

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2908 91 00 – – Диносеб (ISO) и неговите соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2908 92 00 – – 4,6-Динитро-o-крезол (DNOC (ISO)) и него
вите соли

Промишленост

5,5 %

A

A

2908 99 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 19 10 – – – Третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бу
тил-етер, ЕТБЕ)

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 19 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/468

Сектор

КН 2014

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

2909

BG

IV. ЕТЕРИ, АЛКОХОЛНИ ПЕРОКСИДИ, ЕТЕРНИ
ПЕРОКСИДИ, КЕТОННИ ПЕРОКСИДИ, ЕПОК
СИДИ С ТРИ АТОМА В ПРЪСТЕНА, АЦЕТАЛИ
И ХЕМИАЦЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-,
СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗ
ВОДНИ
Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохолфеноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди,
кетонни пероксиди (с определен или с неопределен
химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни
– Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни
2909 11 00 – – Диетилов етер (диетилов оксид)
2909 19

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2909 30 31 – – – Пентабромдифенил етер; 1,2,4,5-тетра
бромо-3,6-бис(пентабромофенокси)бензен

Промишленост

Осв.

A

A

2909 30 35 – – – 1,2-Бис(2,4,6-трибромфенокси)етан, пред
назначен за производство на акрилонитрилбутадиен-стирен (ABS)

Промишленост

Осв.

A

A

2909 30 38 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 30 90 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 41 00 – – 2,2′-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 43 00 – – Монобутилови етери на етиленгликола или на
диетиленгликола

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 44 00 – – Други моноалкилови етери на етиленгликола
или на диетиленгликола

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2909 20 00 – Етери на цикланите, циклените или циклотерпе
ните, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

2909 30

– Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни

2909 30 10 – – Дифенил етер (дифенил оксид)

Официален вестник на Европейския съюз

– – Деривати, халогенирани само с бром

– Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни

L 250/469

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2909 49 11 – – – 2-(2-Хлоретокси)етанол

Промишленост

Осв.

A

A

2909 49 80 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 50 00 – Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните ха
логено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

5,5 %

A

A

2909 60 00 – Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, ке
тонни пероксиди, и техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

5,5 %

A

A

2910 10 00 – Оксиран (етиленов оксид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2910 20 00 – Метилоксиран (пропиленов оксид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2910 30 00 – 1-Хлор-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин)

Промишленост

5,5 %

A

A

2910 40 00 – Диелдрин (ISO, INN)

Промишленост

5,5 %

A

A

2910 90 00 – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2911 00 00 Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други
кислородни функционални групи, и техните хало
гено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

5%

A

A

2909 49

Бележка

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и
епокси-етери с три атома в пръстена, и техните ха
логено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

BG

2910

Описание

L 250/470

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2912 11 00 – – Метанал (формалдехид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 12 00 – – Етанал (ацеталдехид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 19 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 21 00 – – Бензалдехид (бензоен алдехид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 29 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 41 00 – – Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 42 00 – – Етилванилин
хид)

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 49 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2912 50 00 – Циклени полимери на алдехидите

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

V. СЪЕДИНЕНИЯ С АЛДЕХИДНА ФУНКЦИО
НАЛНА ГРУПА

BG

2912

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни
функционални групи; циклени полимери на алде
хидите; параформалдехид
– Ациклени алдехиди, несъдържащи други кисло
родни функционални групи

Официален вестник на Европейския съюз

– Циклени алдехиди, несъдържащи други кисло
родни функционални групи

– Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни
алдехиди и алдехиди, съдържащи други кисло
родни функционални групи

(3-етокси-4-хидроксибензалде

L 250/471

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2912 60 00 – Параформалдехид

Промишленост

5,5 %

A

A

2913 00 00 Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
на продуктите от № 2912

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 11 00 – – Ацетон

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 12 00 – – Бутанон (метилетилкетон)

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 13 00 – – 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 19 10 – – – 5-Метилхексан-2-он

Промишленост

Осв.

A

A

2914 19 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 22 00 – – Циклохексанон и метилциклохексанони

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 23 00 – – Йонони и метилйонони

Промишленост

5,5 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/472

Сектор

КН 2014

VI. СЪЕДИНЕНИЯ С КЕТОННА ИЛИ ХИНОННА
ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
2914

– Ациклени кетони, несъдържащи други кисло
родни функционални групи

2914 19

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Кетони и хинони, дори съдържащи други кисло
родни функционални групи, и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

– Кетони на цикланите, циклените или циклотер
пените, несъдържащи други кислородни функ
ционални групи
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 31 00 – – Фенилацетон (фенилпропан-2-он)

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 39 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 40 10 – – 4-Хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетонал
кохол)

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 40 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

2914 50 00 – Фенолни кетони и кетони, съдържащи други
кислородни функционални групи

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 69 10 – – – 1,4-Нафтохинон

Промишленост

Осв.

A

A

2914 69 90 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2914 70 00 – Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроиз
водни

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2914 29 00 – – Други

– Алкохолни кетони и алдехидни кетони

– Хинони
2914 61 00 – – Антрахинон
2914 69

Официален вестник на Европейския съюз

2914 40

BG

– Ароматни кетони, несъдържащи други кисло
родни функционални групи

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/473

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2915 11 00 – – Мравчена киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 12 00 – – Соли на мравчената киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 13 00 – – Естери на мравчената киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 21 00 – – Оцетна киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 24 00 – – Оцетен анхидрид

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 29 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 31 00 – – Етилов ацетат

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 32 00 – – Винилов ацетат

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 33 00 – – n-Бутилов ацетат

Промишленост

5,5 %

A

A

Описание

2915

BG

VII. КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ, ТЕХНИТЕ АН
ХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И
ПЕРОКСИКИСЕЛИНИ; ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-,
СУЛФО, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗ
ВОДНИ

Бележка

L 250/474

Сектор

КН 2014

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и
техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пе
роксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни

– Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхи
дрид

Официален вестник на Европейския съюз

– Мравчена киселина, нейните соли и естери

– Естери на оцетната киселина

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2915 36 00 – – Диносеб ацетат (ISO)

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 39 00 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 40 00 – Моно-, ди- или трихлороцетни киселини, тех
ните соли и естери

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 50 00 – Пропионова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

4,2 %

A

A

2915 60 11 – – – Диизобутират на 1-изопропил-2,2-диметил
триметилена

Промишленост

Осв.

A

A

2915 60 19 – – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 60 90 – – Пентанови киселини, техните соли и естери

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 70 40 – – Палмитинова киселина и нейните соли и ес
тери

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 70 50 – – Стеаринова киселина и нейните соли и естери

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 90 30 – – Лауринова киселина и нейните соли и естери

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 90 70 – – Други

Промишленост

5,5 %

A

A

2915 60

– Бутанови киселини, пентанови киселини, тех
ните соли и естери
– – Бутанови киселини, техните соли и естери

2915 70

2915 90

– Палмитинова киселина, стеаринова киселина,
техните соли и естери

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

L 250/475

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2916 11 00 – – Акрилова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 12 00 – – Естери на акриловата киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 13 00 – – Метакрилова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 14 00 – – Естери на метакриловата киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 15 00 – – Олеинова, линолова или линоленова кисе
лини, техните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 16 00 – – Бинапакрил (ISO)

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 19 10 – – – Ундеценови киселини, техните соли и ес
тери

Промишленост

5,9 %

A

A

2916 19 40 – – – Кротонова киселина

Промишленост

Осв.

A

A

2916 19 95 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 20 00 – Цикланови, цикленови, или циклотерпенови мо
нокарбоксилни киселини, техните анхидриди,
халогениди, пероксиди, пероксикиселини и тех
ните производни

Промишленост

6,5 %

A

A

2916

Описание

BG

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини
и циклени монокарбоксилни киселини, техните ан
хидриди, халогениди, пероксиди и пероксикисе
лини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитро
зопроизводни

Бележка

L 250/476

Сектор

КН 2014

– Ненаситени ациклени монокарбоксилни кисе
лини, техните анхидриди, халогениди, перок
сиди, пероксикиселини и техните производни

Официален вестник на Европейския съюз

2916 19

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2916 31 00 – – Бензоена киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 32 00 – – Бензоилпероксид и бензоилхлорид

Промишленост

6,5 %

A

A

2916 34 00 – – Фенилоцетна киселина и нейните соли

Промишленост

Осв.

A

A

2916 39 10 – – – Естери на фенилоцетната киселина

Промишленост

Осв.

A

A

2916 39 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 11 00 – – Оксалова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 12 00 – – Адипинова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

– Ароматни монокарбоксилни киселини, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикисе
лини и техните производни

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

2917

– – Други

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди,
халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните
халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Официален вестник на Европейския съюз

2916 39

– Ациклени поликарбоксилни киселини, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикисе
лини и техните производни

2917 13

– – Азелаинова киселина, себацинова киселина,
техните соли и естери
L 250/477

2917 13 10 – – – Себацинова киселина

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2917 13 90 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

2917 14 00 – – Малеинов анхидрид

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 19 10 – – – Малонова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 19 90 – – – Други

Промишленост

6,3 %

A

A

2917 20 00 – Цикланови, цикленови или циклотерпенови по
ликарбоксилни киселини, техните анхидриди,
халогениди, пероксиди, пероксикиселини и тех
ните производни

Промишленост

6%

A

A

2917 32 00 – – Диоктилортофталати

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 33 00 – – Динонилов или дидецилов ортофталати

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 34 00 – – Други естери на ортофталовата киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 35 00 – – Фталов анхидрид

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 36 00 – – Терефталова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 37 00 – – Диметилтерефталат

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 19

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/478

Сектор

КН 2014

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Ароматни поликарбоксилни киселини, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикисе
лини и техните производни

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2917 39 20 – – – Естери или анхидриди на тетрабромфтало
вата киселина; бензол-1,2,4-трикарбокси
киселина; изофталоил дихлорид, с тегловно
съдържание на терефталоил дихлорид, не
превишаващо 0,8 %; нафталин-1,4,5,8-те
тракарбокси киселина; тетрахлорфталов ан
хидрид; натриев 3,5-бис(метоксикарбонил)
бензолсулфонат

Промишленост

Осв.

A

A

2917 39 95 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

2918 11 00 – – Млечна киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 12 00 – – Винена киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 13 00 – – Соли и естери на винената киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 14 00 – – Лимонена киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 15 00 – – Соли и естери на лимонената киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 16 00 – – Глюконова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2917 39

2918

Описание

– – Други

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни
кислородни функционални групи и техните анхи
дриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини;
техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозо
производни
– Карбоксилни киселини с алкохолна функцио
нална група, но без друга кислородна функцио
нална група, техните анхидриди, халогениди, пе
роксиди, пероксикиселини и техните произ
водни

Бележка

L 250/479

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 19 30 – – – Холова киселина, 3-α,12-α-дихидрокси-5-βхоланова-24-киселина (деоксихолова кисе
лина), техните соли и естери

Промишленост

6,3 %

A

A

2918 19 40 – – – 2,2-Бис(хидроксиметил)пропионова
лина

кисе

Промишленост

Осв.

A

A

киселина

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 21 00 – – Салицилова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 22 00 – – o-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли
и естери

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 23 00 – – Други естери на салициловата киселина и тех
ните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 29 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 30 00 – Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни
групи, но без други кислородни функционални
групи, техните анхидриди, халогениди, перок
сиди, пероксикиселини и техните производни

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

2918 18 00 – – Хлоробензилат (ISO)
– – Други

2918 19 98 – – – Други
– Карбоксилни киселини с фенолна функционална
група, но без друга кислородна функционална
група, техните анхидриди, халогениди, перок
сиди, пероксикиселини и техните производни

Официален вестник на Европейския съюз

2918 19 50 – – – 2,2-Дифенил-2-хидроксиоцетна
(бензилова киселина)

BG

2918 19

Бележка

L 250/480

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2918 99 40 – – – 2,6-Диметоксибензоена киселина; дикамба
(ISO); натриев феноксиацетат

Промишленост

Осв.

A

A

2918 99 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2919 10 00 – Трис(2,3-дибромопропил) фосфат

Промишленост

6,5 %

A

A

2919 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

– Други
2918 91 00 – – 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна
киселина), нейните соли и естери
2918 99

– – Други

2920

Естери на фосфорната киселина и техните соли,
включително лактофосфатите; техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Официален вестник на Европейския съюз

VIII. ЕСТЕРИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ
НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ
СОЛИ, И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-,
НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2919

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Естери на другите неорганични киселини на неме
талните елементи (с изключение на естерите на ха
логеноводородите) и техните соли; техните хало
гено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
– Тиофосфорни естери (фосфоротиоати) и техните
соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или ни
трозопроизводни
L 250/481

2920 11 00 – – Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (ме
тил-паратион)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 10 – – Естери на сярната киселина и естери на въгле
родната киселина; техните соли и техните ха
логено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроиз
водни

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 20 – – Диметилфосфонат (диметилфосфит)

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 30 – – Триметилфосфит (триметоксифосфин)

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 40 – – Триетилфосфит

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 50 – – Диетилфосфонат (диетилхидрогенфосфит) (дие
тилфосфит)

Промишленост

6,5 %

A

A

2920 90 85 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-Тетраметилбутиламин

Промишленост

Осв.

A

A

2921 19 50 – – – Диетиламин и неговите соли

Промишленост

5,7 %

A

A

Описание

2920 19 00 – – Други
– Други

BG

2920 90

Официален вестник на Европейския съюз

IX. СЪЕДИНЕНИЯ С АЗОТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ
ГРУПИ
2921

Бележка

L 250/482

Сектор

КН 2014

Съединения с аминна функционална група
– Ациклени моноамини и техните производни;
соли на тези продукти

2921 11 00 – – Моно-, ди- или триметиламин и техните соли
2921 19

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2921 19 60 – – – 2-(N,N-диетиламино)етил хлорид хидрохло
рид, 2-(N,N-диизопропиламино)етил хлорид
хидрохлорид и 2-(N,N-диметиламино)етил
хлорид хидрохлорид

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 19 99 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 21 00 – – Етилендиамин и неговите соли

Промишленост

6%

A

A

2921 22 00 – – Хексаметилендиамин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 29 00 – – Други

Промишленост

6%

A

A

2921 30 10 – – Циклохексиламин, циклохексилдиметиламин
и техните соли

Промишленост

6,3 %

A

A

2921 30 91 – – Циклохекс-1,3-илендиамин
клохексан)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 41 00 – – Анилин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 42 00 – – Производни на анилина и техните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Ациклени полиамини и техните производни;
соли на тези продукти

– Моноамини и полиамини на цикланите, цикле
ните или циклотерпените и техните производни;
соли на тези продукти

(1,3-диаминоци

2921 30 99 – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2921 30

– Ароматни моноамини и техните производни;
соли на тези продукти

L 250/483

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2921 43 00 – – Толуидини и техните производни; соли на
тези продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 44 00 – – Дифениламин и неговите производни; соли на
тези продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 45 00 – – 1-Нафтиламин (алфанафтиламин), 2-нафтила
мин (бетанафтиламин) и техните производни;
соли на тези продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 46 00 – – Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексам
фетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкам
фамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин
(INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN);
соли на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2921 49 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

– Ароматни полиамини и техните производни;
соли на тези продукти
2921 51

– – o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и
техните производни; соли на тези продукти

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/484

Сектор

КН 2014

– – – o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени
и техните халогено-, сулфо-, нитро-, нитро
зопроизводни; соли на тези продукти
m-Фенилендиамин с чистота 99 % или
повече и съдържащ: — тегловно 1 % или
по-малко вода, — 200 mg/kg или помалко о-фенилендиамин и — 450 mg/kg
или по-малко р-фенилендиамин

Промишленост

Осв.

A

A

2921 51 19 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 51 90 – – – Други

16.9.2016 г.

2921 51 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2921 59 50 – – – m-Фениленбис (метиламин); 2,2′-дихлор4,4′-метилендианилин; 4,4′-би-o-толуидин;
1,8-нафтилендиамин

Промишленост

Осв.

A

A

2921 59 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 11 00 – – Моноетаноламин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 12 00 – – Диетаноламин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 13 10 – – – Триетаноламин

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 13 90 – – – Соли на триетаноламина

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 14 00 – – Декстропропоксифен (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2922 19 10 – – – N-етилдиетаноламин

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 19 20 – – – 2,2′-метилиминодиетанол (N-метилдиетано
ламин)

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 19 30 – – – 2-(N,N-диизопропиламино)етанол

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 19 85 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2921 59

2922

– – Други

Аминосъединения с кислородни функционални
групи

2922 19

– – Триетаноламин и неговите соли

Официален вестник на Европейския съюз

– Аминоалкохоли, различни от тези с повече от
един вид кислородна функционална група, тех
ните етери и естери; соли на тези продукти

2922 13

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/485

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2922 21 00 – – Аминохидроксинафталенсулфонови киселини
и техните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 29 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 31 00 – – Амфепрамон (INN), метадон (INN) и нормета
дон (INN); соли на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2922 39 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 41 00 – – Лизин и неговите естери; соли на тези про
дукти

Промишленост

6,3 %

A

A

2922 42 00 – – Глутаминова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 43 00 – – Антранилова киселина и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2922 44 00 – – Тилидин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2922 49 20 – – – β-Аланин

Промишленост

Осв.

A

A

2922 49 85 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

BG

– Аминонафтоли и други аминофеноли, различни
от тези с повече от един вид кислородна функ
ционална група, техните етери и естери; соли на
тези продукти

– Аминокиселини, различни от тези с повече от
един вид кислородна функционална група, и тех
ните естери; соли на тези продукти

Официален вестник на Европейския съюз

– Аминоалдехиди, аминокетони и аминохинони,
различни от тези с повече от един вид кисло
родна функционална група; соли на тези про
дукти

2922 49

Бележка

L 250/486

Сектор

КН 2014

– – Други
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2923 10 00 – Холин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2923 20 00 – Лецитини и други фосфоаминолипиди

Промишленост

5,7 %

A

A

2923 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2924 11 00 – – Мепробамат (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2924 12 00 – – Флуороацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и
фосфамидон (ISO)

Промишленост

6,5 %

A

A

2924 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2924 21 00 – – Уреини и техните производни; соли на тези
продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2924 23 00 – – 2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилан
транилова киселина) и нейните соли

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

2922 50 00 – Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини
и други аминосъединения с кислородни функ
ционални групи

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

2923

Съединения с карбоксиамидна функционална
група; съединения на въглеродната киселина с
амидна функционална група
– Ациклени амиди (включително ациклените кар
бамати) и техните производни; соли на тези про
дукти

Официален вестник на Европейския съюз

2924

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; леци
тини и други фосфоаминолипиди, с определен или
неопределен химичен състав

– Циклени амиди (включително циклените карба
мати) и техните производни; соли на тези про
дукти

L 250/487

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2924 29 10 – – – Лидокаин (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2924 29 98 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2925 11 00 – – Захарин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2925 12 00 – – Глутетимид (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2925 19 20 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Октабром-N,N′-етилен
дифталимид; N,N′-етиленбис(4,5-дибромо
хексахидро-3,6-метанофталимид)

Промишленост

Осв.

A

A

2925 19 95 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2925 21 00 – – Хлордимеформ (ISO)

Промишленост

6,5 %

A

A

2925 29 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

2924 24 00 – – Етинамат (INN)

2925

– – Други

BG

2924 29

Съединения с карбоксилимидна функционална
група (включително захарина и неговите соли) или
с иминна функционална група

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Имиди и техните производни; соли на тези про
дукти

2925 19

Бележка

L 250/488

Сектор

КН 2014

– Имини и техните производни; соли на тези про
дукти

Съединения с нитрилна функционална група

2926 10 00 – Акрилонитрил

16.9.2016 г.

2926

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2926 20 00 – 1-Цианогуанидин (дициандиамид)

Промишленост

6,5 %

A

A

2926 30 00 – Фенпропорекс (INN) и неговите соли; метадон
(INN) междинен продукт (4-циано-2-диметила
мино-4,4-дифенилбутан)

Промишленост

6,5 %

A

A

2926 90 20 – – Изофталонитрил

Промишленост

6%

A

A

2926 90 95 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2927 00 00 Диазосъединения, азосъединения или азоксисъеди
нения

Промишленост

6,5 %

A

A

2928 00 10 – N,N-Бис(2-метоксиетил)хидроксиламин

Промишленост

Осв.

A

A

2928 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2929 10 00 – Изоцианати

Промишленост

6,5 %

A

A

2929 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2926 90

2929

– Други

Органични производни на хидразина или на хи
дроксиламина

Съединения с други азотни функционални групи

Официален вестник на Европейския съюз

2928 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Х. ОРГАНОМИНЕРАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ХЕТЕРО
ЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВИ КИ
СЕЛИНИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ И СУЛФОНА
МИДИ
Органични тиосъединения

2930 20 00 – Тиокарбамати и дитиокарбамати

L 250/489

2930

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 40 10 – – Метионин (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2930 40 90 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 50 00 – Каптафол (ISO) и метамидофос (ISO)

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 90 13 – – Цистеин и цистин

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 90 16 – – Производни на цистеина и на цистина

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 90 20 – – Тиодигликол (INN) (2,2′-тиодиетанол)

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2930 90 40 – – 2,2′-Тиодиетилбис[3-(3,5-ди-третичен-бутил4-хидроксифенил)пропионат]

Промишленост

Осв.

A

A

2930 90 50 – – Смеси от изомери, съставени от 4-метил-2,6бис(метилтио)-m-фенилендиамин и 2-метил4,6-бис(метилтио)-m-фенилендиамин

Промишленост

Осв.

A

A

2930 90 60 – – 2-(N,N-диетиламино)етантиол

Промишленост

6,5 %

A

A

2930 90 99 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

2930 30 00 – Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди

– Други

2930 90 30 – – DL-2-хидрокси-4-(метилтио)
лина

кисе

Други органоминерални съединения

2931 10 00 – Тетраметил олово и тетраетил олово

16.9.2016 г.

2931

маслена

Официален вестник на Европейския съюз

2930 90

– Метионин

BG

2930 40

Бележка

L 250/490

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2931 90 10 – – Диметил метилфосфонат

Промишленост

6,5 %

A

A

2931 90 20 – – Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфонов
дифлуорид)

Промишленост

6,5 %

A

A

2931 90 30 – – Метилфосфоноил дихлорид (метилфосфонов
дихлорид)

Промишленост

6,5 %

A

A

2931 90 40 – – (5-Етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфи
нан-5-ил)метил метил метилфосфонат; бис[(5етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан5-ил)метил] метилфосфонат; 2,4,6-трипропил1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триок
сид; диметил пропилфосфонат; диетил етил
фосфонат; натриев 3-(трихидроксисилил)про
пил метилфосфонат; смеси, съставени главно
от метилфосфонова киселина и (аминоимино
метил)карбамид (в съотношение 50:50)

Промишленост

6,5 %

A

A

2931 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 11 00 – – Тетрахидрофуран

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 12 00 – – 2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

2931 20 00 – Съединения на трибутилкалай

Официален вестник на Европейския съюз

2932

– Други

BG

2931 90

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Хетероциклени съединения, съдържащи само кис
лородни хетероатоми
– Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран фуранов пръстен (хидрогениран
или не)

L 250/491

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2932 13 00 – – Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов
алкохол

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 20 10 – – Фенолфталейн; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H,3Нбензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси2-нафтоена киселина; 3′-хлор-6′-циклохекси
ламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксан
тен]-3-он; 6′-(N-етил-р-толуидин)-2′-метилс
пиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он;
метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хи
дрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Ннафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбок
силат

Промишленост

Осв.

A

A

2932 20 20 – – гама-Бутиролактон

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 20 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 91 00 – – Изосафрол

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 92 00 – – 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 93 00 – – Пиперонал

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 94 00 – – Сафрол

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 95 00 – – Тетрахидроканабиноли (всички изомери)

Промишленост

6,5 %

A

A

2932 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/492

Сектор

КН 2014

– Лактони

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 11 10 – – – Пропифеназон (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 11 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 19 10 – – – Фенилбутазон (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 19 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2932 99 00 – – Други
Хетероциклени съединения,
азотни хетероатоми

съдържащи

само

BG

2933

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран пиразолен пръстен (хидрогениран
или не)

2933 19

– – Феназон (антипирин) и неговите производни

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2933 11

– Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран имидазолов пръстен (хидрогениран
или не)
2933 21 00 – – Хидантоин и неговите производни
2933 29

– – Други
L 250/493

2933 29 10 – – – Нафазолинов хидрохлорид (INNM) и нафа
золинов нитрат (INNM); фентоламин (INN);
толазолинов хидрохлорид (INNM)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 31 00 – – Пиридин и неговите соли

Промишленост

5,3 %

A

A

2933 32 00 – – Пиперидин и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 33 00 – – Алфентанил (INN), анилеридин (INN), бези
трамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин
(INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN),
фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфе
нидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN),
петидин (INN) междинен продукт А, фенци
клидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пи
прадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам
(INN) и тримеперидин (INN); соли на тези
продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 39 10 – – – Ипрониазид (INN); кетобемидонов хидрох
лорид (INNМ); пиридостигминов бромид
(INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-Тетрахлорпиридин

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 25 – – – 3,6-Дихлорпиридин-2-карбокси киселина

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 35 – – – 2-Хидроксиетиламониев-3,6-дихлорпири
дин-2-карбоксилат

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

2933 29 90 – – – Други

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

2933 39

BG

– Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран пиридинов пръстен (хидрогениран
или не)

Бележка

L 250/494

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2933 39 40 – – – 2-Бутоксиетил(3,5,6-трихлор-2-пириди
локси)ацетат

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 45 – – – 3,5-Дихлор-2,4,6-трифлуорпиридин

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 50 – – – Флуороксипир (ISO), метилов естер

Промишленост

4%

A

A

2933 39 55 – – – 4-Метилпиридин

Промишленост

Осв.

A

A

2933 39 99 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2933 49 10 – – – Халогенопроизводни на хинолина; произ
водни на хинолинкарбоксилната киселина

Промишленост

5,5 %

A

A

2933 49 30 – – – Декстрометорфан (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2933 49 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

– Съединения, в чиято структура се съдържат само
хинолинови или изохинолинови пръстени (хи
дрогенирани или не), без други кондензации
2933 41 00 – – Леворфанол (INN) и неговите соли
2933 49

– – Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съединения, в чиято структура се съдържа пири
мидинов (хидрогениран или не) или пиперазинов
пръстен
L 250/495

2933 52 00 – – Малонилуреа (барбитурова киселина) и ней
ните соли

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2933 53 10 – – – Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и тех
ните соли

Промишленост

Осв.

A

A

2933 53 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 54 00 – – Други производни на малонилуреа (барбиту
рова киселина); соли на тези продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 55 00 – – Лопразолам (INN), меклокалон (INN), метака
лон (INN) и зипепрол (INN); соли на тези про
дукти

Промишленост

Осв.

A

A

2933 59 10 – – – Диазинон (ISO)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 59 20 – – – 1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (триетилен
диамин)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 59 95 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 53

– – Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барби
тал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал,
циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал
(INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал
(INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал
(INN) и винилбитал (INN); соли на тези про
дукти

16.9.2016 г.

– Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран триазинов пръстен (хидрогениран
или не)

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

2933 61 00 – – Меламин

Бележка

BG

2933 59

Описание

L 250/496

Сектор

КН 2014

2933 69 10 – – – Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин
(ISO);
хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5триазин (хексоген, триметилентринитроа
мин)

Промишленост

5,5 %

A

A

2933 69 40 – – – Метенамин (INN) (хексаметилентетрамин);
2,6-ди-третичен-бутил-4-[4,6-бис(октил
тио)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенол

Промишленост

Осв.

A

A

2933 69 80 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 71 00 – – 6-Хексанлактам (epsilon-капролактам)

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 72 00 – – Клобазам (INN) и метиприлон (INN)

Промишленост

Осв.

A

A

2933 79 00 – – Други лактами

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2933 69

– – Други

– Лактами

– Други
2933 91

– – Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиа
зепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат,
делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам
(INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам
(INN), флунитразепам (INN), флуразепам
(INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лор
метазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам
(INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN),
нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазе
пам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN),
пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразе
пам (INN) и триазолам (INN); соли на тези
продукти

2933 91 10 – – – Хлордиазепоксид (INN)

Бележка

L 250/497

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 99 20 – – – Индол, 3-метилиндол (скатол), 6-алил-6,7дихидро-5Н-дибензо[c,e]азепин (азапетин),
фениндамин (INN) и техните соли; имипра
минов хидрохлорид (INNM)

Промишленост

5,5 %

A

A

2933 99 50 – – – 2,4-Ди-третичен-бутил-6-(5-хлорбензотриа
зол-2-ил)фенол

Промишленост

Осв.

A

A

2933 99 80 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2934 20 20 – – Ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид; бензотиазол2-тиол (меркаптобензотиазол) и неговите соли

Промишленост

6,5 %

A

A

2934 20 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2933 91 90 – – – Други

2933 99

– – Други

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен
или неопределен химичен състав; други хетероци
клени съединения

2934 10 00 – Съединения, в чиято структура се съдържа не
кондензиран тиазолов пръстен (хидрогениран
или не)

2934 20

Официален вестник на Европейския съюз

2934

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/498

Сектор

КН 2014

– Съединения, в чиято структура се съдържат само
бензотиазолови пръстени (хидрогенирани или
не), без други кондензации

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2934 30 10 – – Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и не
говите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2934 30 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2934 99 60 – – – Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN), не
говите тартрати и малеати; фуразолидон
(INN); 7-аминоцефалоспоранова киселина;
соли и естери на (6R,7R)-3-ацетоксиметил7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамид]-8оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2карбокси киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)
етил]-2-метилпиридинов бромид

Промишленост

Осв.

A

A

2934 99 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2934 30

Описание

– Съединения, в чиято структура се съдържат само
фенотиазинови пръстени (хидрогенирани или
не), без други кондензации

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

2934 91 00 – – Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазе
пам (INN), клоксазолам (INN), декстромора
мид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам
(INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемо
лин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин
(INN) и суфентанил (INN); соли на тези про
дукти

2934 99

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

– – Други

L 250/499

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2935 00 30 – 3-{1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1Н-индол3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил}N,N-диметил-1Н-индол-7-сулфонамид; метозу
лам (ISO)

Промишленост

Осв.

A

A

2935 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

2936 21 00 – – Витамини A и техните производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 22 00 – – Витамин B1 и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 23 00 – – Витамин B2 и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 24 00 – – D- или DL-пантотенова киселина (витамин B3
или витамин B5) и техните производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 25 00 – – Витамин B6 и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 26 00 – – Витамин B12 и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2935 00

Описание

Сулфонамиди

– Витамини и техните производни, несмесени

Официален вестник на Европейския съюз

Провитамини и витамини, естествени или възпроиз
ведени чрез синтез (включително и естествените
концентрати), както и техните производни, използ
вани главно като витамини, смесени или не по
между си, дори във всякакви разтвори

BG

XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ
2936

Бележка

L 250/500

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2936 27 00 – – Витамин C и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 28 00 – – Витамин E и неговите производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 29 00 – – Други витамини и техните производни

Промишленост

Осв.

A

A

2936 90 00 – Други, включително естествените концентрати

Промишленост

Осв.

A

A

2937 11 00 – – Соматотропин, неговите производни и струк
турни аналози

Промишленост

Осв.

A

A

2937 12 00 – – Инсулин и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2937 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2937

Хормони, простагландини, тромбоксани и левко
триени, естествени или възпроизведени чрез синтез;
техните производни и структурни аналози, включи
телно верижно модифицираните полипептиди, из
ползвани главно като хормони

– Полипептидни хормони, протеинови хормони и
гликопротеинови хормони, техните производни
и структурни аналози

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Стероидни хормони, техните производни и
структурни аналози

L 250/501

2937 21 00 – – Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехи
дрокортизон) и преднизолон (дехидрохидро
кортизон)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2937 22 00 – – Халогенни производни на кортикостероидните
хормони

Промишленост

Осв.

A

A

2937 23 00 – – Естрогени и прогестогени

Промишленост

Осв.

A

A

2937 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2937 50 00 – Простагландини, тромбоксани и левкотриени,
техните производни и структурни аналози

Промишленост

Осв.

A

A

2937 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

2938 90 10 – – Гликозиди от дигиталис

Промишленост

6%

A

A

2938 90 30 – – Глициризинова киселина и глициризати

Промишленост

5,7 %

A

A

2938 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/502

Сектор

КН 2014

BG

2938

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез
синтез, техните соли, етери, естери и други произ
водни

2938 10 00 – Рутозид (рутин) и неговите производни

2938 90

Официален вестник на Европейския съюз

XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ АЛКАЛОИДИ,
ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ЧРЕЗ
СИНТЕЗ, ТЕХНИТЕ СОЛИ, ЕТЕРИ, ЕСТЕРИ И
ДРУГИ ПРОИЗВОДНИ

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2939 11 00 – – Концентрати от макова слама; бупренорфин
(INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилмор
фин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон
(INN), хидроморфон (INN), морфин, никомор
фин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон
(INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и те
баин; соли на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2939 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2939 20 00 – Алкалоиди от цинхона и техните производни;
соли на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2939 30 00 – Кофеин и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 41 00 – – Ефедрин и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 42 00 – – Псевдоефедрин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 43 00 – – Катин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 44 00 – – Норефедрин и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2939

Описание

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизве
дени чрез синтез, техните соли, етери, естери и
други производни

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Алкалоиди от опиум и техните производни; соли
на тези продукти
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– Ефедрини и техните соли

L 250/503

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

2939 51 00 – – Фенетилин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 59 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2939 61 00 – – Ергометрин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 62 00 – – Ерготамин (INN) и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 63 00 – – Лизергинова киселина и нейните соли

Промишленост

Осв.

A

A

2939 69 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2939 91 00 – – Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфе
тамин (INN), рацемат на метамфетамина; соли,
естери и други производни на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2939 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/504

Сектор

КН 2014

– Теофилин и аминофилин (теофилинетилендиа
мин) и техните производни; соли на тези про
дукти
BG

– Алкалоиди от моравото рогче по ръжта и тех
ните производни; соли на тези продукти
Официален вестник на Европейския съюз

– Други

XIII. ДРУГИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

16.9.2016 г.

2940 00 00 Химически чисти захари, с изключение на захаро
зата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата
(левулозата); захарни етери, ацетали и естери и тех
ните соли, различни от продуктите от № 2937,
2938 или 2939

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

2941 20 30 – – Дихидрострептомицин, неговите соли, естери
и хидрати

Промишленост

5,3 %

A

A

2941 20 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2941 30 00 – Тетрациклини и техните производни; соли на
тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2941 40 00 – Хлорамфеникол и неговите производни; соли на
тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2941 50 00 – Еритромицин и неговите производни; соли на
тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

2941 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

2942 00 00 Други органични съединения

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

2941

Описание

Антибиотици

2941 20

BG

2941 10 00 – Пеницилини и техните производни със структу
рата на пеницилиновата киселина; соли на тези
продукти

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Стрептомицини и техните производни; соли на
тези продукти

3001

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; хепа
рин и неговите соли; други субстанции от човешки
или животински произход, приготвени за терапев
тични или профилактични цели, неупоменати,
нито включени другаде

3001 20

– Екстракти от жлези или от други органи или от
техните секрети

3001 20 10 – – От човешки произход

L 250/505

ГЛАВА 30 — ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Официален вестник на Европейския съюз

30

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3001 90 91 – – – Хепарин и неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

3001 90 98 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3002 10 91 – – – Хемоглобин, кръвни глобулини и серумгло
булини

Промишленост

Осв.

A

A

3002 10 98 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

3001 20 90 – – Други
– Други

3001 90 20 – – От човешки произход

BG

3001 90

Бележка

L 250/506

Сектор

КН 2014

– – Други

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за те
рапевтични, профилактични или диагностични
цели; антисеруми, други кръвни съставки и имуно
логични продукти, дори модифицирани или полу
чени по биотехнологичен път; ваксини, токсини,
култури от микроорганизми (с изключение на
маите) и други подобни продукти

3002 10

– Антисеруми, други кръвни съставки и имуноло
гични продукти, дори модифицирани или полу
чени по биотехнологичен път

3002 10 10 – – Антисеруми

Официален вестник на Европейския съюз

3002

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3002 20 00 – Ваксини за хуманната медицина

Промишленост

Осв.

A

A

3002 30 00 – Ваксини за ветеринарната медицина

Промишленост

Осв.

A

A

3002 90 10 – – Човешка кръв

Промишленост

Осв.

A

A

3002 90 30 – – Животинска кръв, приготвена за терапевтични,
профилактични или диагностични цели

Промишленост

Осв.

A

A

3002 90 50 – – Култури от микроорганизми

Промишленост

Осв.

A

A

3002 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3003 10 00 – Съдържащи пеницилини или производни на
тези продукти със структура на пеницилиновата
киселина, или стрептомицини или производни
на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

3003 20 00 – Съдържащи други антибиотици

Промишленост

Осв.

A

A

3003 31 00 – – Съдържащи инсулин

Промишленост

Осв.

A

A

3003 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3002 90

– Други

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

Официален вестник на Европейския съюз

3003

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съдържащи хормони или други продукти от
№ 2937, но несъдържащи антибиотици

L 250/507

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3003 40 20 – – Съдържащи ефедрин или неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

3003 40 30 – – Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите
соли

Промишленост

Осв.

A

A

3003 40 40 – – Съдържащи норефедрин или неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

3003 40 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3003 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3004 10 00 – Съдържащи пеницилини или производни на
тези продукти със структура на пеницилиновата
киселина, или стрептомицини или производни
на тези продукти

Промишленост

Осв.

A

A

3004 20 00 – Съдържащи други антибиотици

Промишленост

Осв.

A

A

3004 31 00 – – Съдържащи инсулин

Промишленост

Осв.

A

A

3004 32 00 – – Съдържащи кортикостероидни хормони, тех
ните производни или структурни аналози

Промишленост

Осв.

A

A

3003 40

Описание

Бележка

L 250/508

Сектор

КН 2014

– Съдържащи алкалоиди или техните производни,
но несъдържащи нито хормони, нито други про
дукти от № 2937, нито антибиотици
BG

Медикаменти (с изключение на продуктите от
№ 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени
или несмесени продукти, приготвени за терапев
тични или профилактични цели, представени под
формата на дози (включително тези за трансдер
мално приложение) или пригодени за продажба на
дребно

Официален вестник на Европейския съюз

3004

– Съдържащи хормони или други продукти от
№ 2937, но несъдържащи антибиотици

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

3004 40 20 – – Съдържащи ефедрин или неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

3004 40 30 – – Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите
соли

Промишленост

Осв.

A

A

3004 40 40 – – Съдържащи норефедрин или неговите соли

Промишленост

Осв.

A

A

3004 40 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3004 50 00 – Други медикаменти, съдържащи витамини или
други продукти от № 2936

Промишленост

Осв.

A

A

3004 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

3004 39 00 – – Други

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (на
пример превръзки, пластири, синапизми), напоени
или промазани с фармацевтични субстанции или
пригодени за продажба на дребно за медицински,
хирургически, стоматологични или ветеринарни
цели

3005 10 00 – Пластири и други артикули със залепващ се слой
3005 90

Официален вестник на Европейския съюз

3005

– Съдържащи алкалоиди или техните производни,
но несъдържащи нито хормони, нито други про
дукти от № 2937, нито антибиотици

BG

3004 40

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
L 250/509

3005 90 10 – – Вати и изделия от вата

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/510

КН 2014

– – Други
BG

– – – От текстилни материали
Марли и изделия от марля

Промишленост

Осв.

A

A

3005 90 50 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3006 10 10 – – Стерилни катгути

Промишленост

Осв.

A

A

3006 10 30 – – Стерилни средства за предотвратяване на сра
ствания, използвани в хирургията или стома
тологията, дори резорбируеми

Промишленост

Осв.

A

A

3006 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3006 20 00 – Реактиви, предназначени за определяне на кръв
ните групи или фактори

Промишленост

Осв.

A

A

3005 90 99 – – – Други
3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в
забележка 4 от настоящата глава

3006 10

– Стерилни катгути и други подобни стерилни
конци за хирургически шевове (включително сте
рилните резорбируеми конци, употребявани в
хирургията или стоматологията) и стерилни ле
пила за органични тъкани, използвани в хирур
гията за затваряне на рани; стерилни ламинарии;
стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства,
употребявани в хирургията или стоматологията;
стерилни средства за предотвратяване на сраства
ния, използвани в хирургията или стоматоло
гията, дори резорбируеми

Официален вестник на Европейския съюз

3005 90 31 – – – –

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3006 30 00 – Контрастни препарати за рентгенови прегледи;
диагностични реактиви, предназначени за прило
жение върху пациенти

Промишленост

Осв.

A

A

3006 40 00 – Зъболекарски цименти и други продукти за
зъбни пломби; цименти за възстановяване на ко
стите

Промишленост

Осв.

A

A

3006 50 00 – Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии
за оказване на първа медицинска помощ

Промишленост

Осв.

A

A

3006 60 00 – Противозачатъчни химически препарати на ба
зата на хормони, на други продукти от № 2937
или на спермициди

Промишленост

Осв.

A

A

3006 70 00 – Препарати, представени под формата на гел,
предназначени за използване в хуманната или ве
теринарната медицина като лубриканти преди
хирургически операции или медицински пре
глед, или като свързващ агент между тялото и
медицинските инструменти

Промишленост

Осв.

A

A

3006 91 00 – – Приспособления за стомия

Промишленост

Осв.

A

A

3006 92 00 – – Фармацевтични отпадъци

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

31

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

ГЛАВА 31 — ТОРОВЕ

L 250/511

3101 00 00 Торове от животински или растителен произход,
дори смесени помежду си или обработени химиче
ски; торове, получени в резултат на смесване или
химична обработка на продукти от животински
или растителен произход

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3102 10 10 – – Карбамид с тегловно съдържание на азот, пре
вишаващо 45 % спрямо сух безводен продукт

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 10 90 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 21 00 – – Амониев сулфат

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 29 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 30 10 – – Във воден разтвор

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 30 90 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 40 10 – – С тегловно съдържание на азот, непревиша
ващо 28 %

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 40 90 – – С тегловно съдържание на азот, превишаващо
28 %

Промишленост

6,5 %

A

A

3102

Минерални или химични азотни торове

3102 10

– Карбамид, дори във воден разтвор

3102 40

– Амониев нитрат, дори във воден разтвор

Официален вестник на Европейския съюз

– Амониев сулфат; двойни соли и смеси от амо
ниев сулфат и амониев нитрат

3102 30

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/512

Сектор

КН 2014

– Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат
или други неорганични материали без подхран
ващи свойства

16.9.2016 г.

3102 50 00 – Натриев нитрат

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 60 00 – Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амо
ниев нитрат

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 80 00 – Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден
или амонячен разтвор

Промишленост

6,5 %

A

A

3102 90 00 – Други, включително смесите, непосочени в пред
ходните подпозиции

Промишленост

6,5 %

A

A

3103 10 10 – – С тегловно съдържание на дифосфорен пенток
сид, превишаващо 35 %

Промишленост

4,8 %

A

A

3103 10 90 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

3103 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3103

Минерални или химични фосфорни торове

3103 10

– Суперфосфати

3104

Минерални или химични калиеви торове

3104 20

– Калиев хлорид

3104 20 10 – – С тегловно съдържание на калий, изчислено
като K2О, непревишаващо 40 % спрямо сух
безводен продукт

Бележка

L 250/513

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3104 20 50 – – С тегловно съдържание на калий, изчислено
като K2О, превишаващо 40 %, но непревиша
ващо 62 % спрямо сух безводен продукт

Промишленост

Осв.

A

A

3104 20 90 – – С тегловно съдържание на калий, изчислено
като K2О, превишаващо 62 % спрямо сух без
воден продукт

Промишленост

Осв.

A

A

3104 30 00 – Калиев сулфат

Промишленост

Осв.

A

A

3104 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 20 10 – – С тегловно съдържание на азот, превишаващо
10 % спрямо сух безводен продукт

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 20 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 30 00 – Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фос
фат)

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/514

Сектор

КН 2014

BG

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 те
гло, непревишаващо 10 kg

3105 10 00 – Продукти от настоящата глава, представени под
формата на таблетки или други подобни форми
или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо
10 kg
3105 20

Официален вестник на Европейския съюз

3105

– Минерални или химични торове, съдържащи
трите подхранващи елемента: азот, фосфор и ка
лий

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 51 00 – – Съдържащи нитрати и фосфати

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 59 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 60 00 – Минерални или химични торове, съдържащи
двата подхранващи елемента: фосфор и калий

Промишленост

3,2 %

A

A

3105 90 20 – – С тегловно съдържание на азот, превишаващо
10 % спрямо сух безводен продукт

Промишленост

6,5 %

A

A

3105 90 80 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

3105 40 00 – Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев
фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенорто
фосфат (диамониев фосфат)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Други минерални или химични торове, съдър
жащи двата подхранващи елемента: азот и фос
фор

– Други

32

ГЛАВА 32 — ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕК
СТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ;
ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ
И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА

3201

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини
и техните соли, етери, естери и други производни
L 250/515

3201 10 00 – Екстракт от квебрахо

Официален вестник на Европейския съюз

3105 90

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

3201 90 20 – – Екстракти от смрадлика, от валонея, от дъб
или кестен

Промишленост

5,8 %

A

A

3201 90 90 – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

3202 10 00 – Органични синтетични дъбилни продукти

Промишленост

5,3 %

A

A

3202 90 00 – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

3203 00 10 – Багрилни вещества от растителен произход и
препарати на базата на тези вещества

Промишленост

Осв.

A

A

3203 00 90 – Багрилни вещества от животински произход и
препарати на базата на тези вещества

Промишленост

2,5 %

A

A

3201 20 00 – Екстракт от мимоза

3201 90

3203 00

– Други

Органични синтетични дъбилни продукти; неорга
нични дъбилни продукти; дъбилни препарати,
дори съдържащи естествени дъбилни продукти; ен
зимни препарати за предварително дъбене

Официален вестник на Европейския съюз

3202

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/516

Сектор

КН 2014

Багрилни вещества от растителен или животински
произход (включително багрилните екстракти, с из
ключение на саждите от животински произход),
дори с определен химичен състав; препарати, посо
чени в забележка 3 от настоящата глава, на базата
на багрилни вещества от растителен или животин
ски произход

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3204 11 00 – – Дисперсни багрила и препарати на базата на
тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 12 00 – – Кисели багрила, дори метализирани, и препа
рати на базата на тези багрила; стипцовани ба
грила и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 13 00 – – Основни багрила и препарати на базата на
тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 14 00 – – Директни багрила и препарати на базата на
тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 15 00 – – Кюпни багрила (включително тези, които се
използват непосредствено като пигментни ба
грила) и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 16 00 – – Реактивни багрила и препарати на базата на
тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 17 00 – – Пигментни багрила и препарати на базата на
тези багрила

Промишленост

6,5 %

A

A

3204

Описание

BG

Синтетични органични багрилни вещества, дори с
определен химичен състав; препарати, посочени в
забележка 3 от настоящата глава, на базата на син
тетични органични багрилни вещества; синтетични
органични продукти от видовете, използвани като
средства за флуоресценция или като луминофори,
дори с определен химичен състав

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Синтетични органични багрилни вещества и пре
парати, посочени в забележка 3 от настоящата
глава, на базата на тези багрилни вещества
Официален вестник на Европейския съюз
L 250/517

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3204 19 00 – – Други, включително смесите на две или по
вече багрилни вещества от подпози
ции 3204 11 до 3204 19

Промишленост

6,5 %

A

A

3204 20 00 – Синтетични органични продукти от видовете, из
ползвани като средства за флуоресценция

Промишленост

6%

A

A

3204 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3205 00 00 Оцветителни лакове; препарати, посочени в забе
лежка 3 от настоящата глава, на базата на оцвети
телни лакове

Промишленост

6,5 %

A

A

3206 11 00 – – Съдържащи тегловно 80 % или повече титанов
диоксид, изчислен в сухо вещество

Промишленост

6%

A

A

3206 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3206 20 00 – Пигменти и препарати на базата на хромови съе
динения

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/518

Сектор

КН 2014

BG

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
– Пигменти и препарати на базата на титанов
диоксид

3206 41 00 – – Ултрамарин и препарати от същия

16.9.2016 г.

– Други багрилни вещества и други препарати

Официален вестник на Европейския съюз

3206

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3206 49 10 – – – Магнетит

Промишленост

Осв.

A

A

3206 49 70 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3206 50 00 – Неорганични продукти от видовете, използвани
като луминофори

Промишленост

5,3 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3207 20 10 – – Ангоби

Промишленост

5,3 %

A

A

3207 20 90 – – Други

Промишленост

6,3 %

A

A

3207 30 00 – Течни лустра и подобни препарати

Промишленост

5,3 %

A

A

Описание

3206 42 00 – – Литопон, други пигменти и препарати на ба
зата на цинков сулфид

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

3206 49

Готови пигменти, готови препарати за матиране и
оцветяване, остъкляващи емайли и гланцове, ан
гоби, течни лустра и подобни препарати за кера
мичната, емайловата или стъкларската промишле
ност, стъклени фрити и други стъкла под формата
на прах, гранули, пластинки или люспи

3207 10 00 – Готови пигменти, готови препарати за матиране
и оцветяване и подобни препарати

3207 20

Официален вестник на Европейския съюз

3207

– – Други

– Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и по
добни препарати

L 250/519

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3207 40 40 – – Стъкло под формата на люспи, с дължина,
превишаваща 0,1 mm, но непревишаваща
3,5 mm, и с дебелина, превишаваща 2 микро
метра, но непревишаваща 5 микрометра; стъ
кло под формата на прах или гранули, съдър
жащо тегловно 99 % или повече силициев
диоксид

Промишленост

Осв.

A

A

3207 40 85 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

3208 10 10 – – Разтвори, посочени в забележка 4 от настоя
щата глава

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 10 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 20 10 – – Разтвори, посочени в забележка 4 от настоя
щата глава

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 20 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3207 40

Описание

Бележка

L 250/520

Сектор

КН 2014

– Фрити и други стъкла под формата на прах, гра
нули, пластинки или люспи
BG

Бои и лакове на базата на синтетични полимери
или химически модифицирани естествени поли
мери, диспергирани или разтворени в неводна
среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от на
стоящата глава

3208 10

– На базата на полиестери

3208 20

Официален вестник на Европейския съюз

3208

– На базата на акрилови или винилови полимери

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3208 90 11 – – – Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен бу
тилимино) диетанол и 4,4′-метилендици
клохексил диизоцианат, под формата на
разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ
тегловно 48 % или повече полимер

Промишленост

Осв.

A

A

3208 90 13 – – – Съполимер на р-крезол и на дивинилбензен,
под формата на разтвор в N,N-диметилаце
тамид, съдържащ тегловно 48 % или повече
полимер

Промишленост

Осв.

A

A

3208 90 19 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 90 91 – – – На базата на синтетични полимери

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 90 99 – – – На базата на химически модифицирани ес
тествени полимери

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3208 90

Описание

– Други

BG

– – Разтвори, посочени в забележка 4 от настоя
щата глава

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

3209

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Бои и лакове на базата на синтетични полимери
или химически модифицирани естествени поли
мери, диспергирани или разтворени във водна
среда
L 250/521

3209 10 00 – На базата на акрилови или винилови полимери

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3210 00 10 – Маслени бои и лакове

Промишленост

6,5 %

A

A

3210 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3211 00 00 Сикативни препарати

Промишленост

6,5 %

A

A

3212 10 00 – Фолио за печатане чрез щамповане

Промишленост

6,5 %

A

A

3212 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3209 90 00 – Други

3210 00

3213

Други бои и лакове; приготвени водни пигменти от
видовете, използвани за повърхностна дообработка
на кожи

Пигменти (включително металните прахове и
люспи), диспергирани в неводна среда, в течно или
пастообразно състояние, от видовете, използвани за
производството на бои (включително емайли); фо
лио за печатане чрез щамповане; бои и други ба
грилни вещества, представени във форми или опа
ковки за продажба на дребно

Официален вестник на Европейския съюз

3212

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/522

Сектор

КН 2014

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои,
бои за изменяне на нюансите, за забавление и по
добни бои на таблетки, в туби, бурканчета, ши
шенца, панички и други подобни
16.9.2016 г.

3213 10 00 – Бои в асортимент

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3214 10 10 – – Кит за прозорци, свързващи смоли и други ки
тове

Промишленост

5%

A

A

3214 10 90 – – Покрития, използвани при боядисването

Промишленост

5%

A

A

3214 90 00 – Други

Промишленост

5%

A

A

3215 11 00 – – Черни

Промишленост

6,5 %

A

A

3215 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3215 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3213 90 00 – Други

3214

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове;
покрития, използвани при боядисването; неогнеу
порни покрития от вида на използваните в зидар
ството

3214 10

– Кит за прозорци, свързващи смоли и други ки
тове; покрития, използвани при боядисването

Печатарски мастила, мастила за писане или чертане
и други мастила, дори концентрирани или в твърдо
състояние

Официален вестник на Европейския съюз

3215

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Печатарски мастила

L 250/523

Описание

ГЛАВА 33 — ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ;
ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ
ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включи
телно така наречените „конкрети“ и „абсолю“; рези
ноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани
разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи
масла, във восъци или в аналогични материали, по
лучени чрез екстракция или накисване; остатъчни
терпенови субпродукти, получени от обезтерпенва
нето на етеричните масла; ароматични дестилирани
води и водни разтвори на етерични масла

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

BG

33

Сектор

L 250/524

КН 2014

3301 12

– – От портокал

3301 12 10 – – – Необезтерпенени

Селско стопан
ство

7%

A

A

3301 12 90 – – – Обезтерпенени

Селско стопан
ство

4,4 %

A

A

3301 13 10 – – – Необезтерпенени

Селско стопан
ство

7%

A

A

3301 13 90 – – – Обезтерпенени

Селско стопан
ство

4,4 %

A

A

3301 19 20 – – – Необезтерпенени

Селско стопан
ство

7%

A

A

3301 19 80 – – – Обезтерпенени

Селско стопан
ство

4,4 %

A

A

3301 13

3301 19

– – От лимон

Официален вестник на Европейския съюз

– Етерични масла от цитрусови растения

– – Други

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Етерични масла, различни от тези от цитрусови
растения
– – От Mentha piperita

BG

3301 24

3301 24 10 – – – Необезтерпенени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3301 24 90 – – – Обезтерпенени

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3301 25 10 – – – Необезтерпенени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3301 25 90 – – – Обезтерпенени

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3301 25

– – От друг вид ментови растения

– – Други
– – – От карамфил, от ниаули, от иланг-иланг

3301 29 11 – – – –

Необезтерпенени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3301 29 31 – – – –

Обезтерпенени

Селско стопан
ство

2,3 %

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

3301 29

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
3301 29 41 – – – –
––––

Необезтерпенени
Обезтерпенени
От здравец (гераниево); от жасмин; от
индийски троскот (ветиверово)

Селско стопан
ство

2,3 %

A

A

3301 29 79 – – – – –

От лаванда (лавандулово или лаванди
ново)

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3301 29 91 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

2,3 %

A

A

L 250/525

3301 29 71 – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

2%

A

A

Селско стопан
ство

2,3 %

A

A

3301 90 21 – – – От сладник (liquorice) или от хмел

Селско стопан
ство

3,2 %

A

A

3301 90 30 – – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3301 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

3%

A

A

Селско стопан
ство

17,3 % MIN
1 EUR/% vol/
hl

A

A

Описание

3301 30 00 – Резиноиди

Бележка

BG

3301 90

Сектор

L 250/526

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

3301 90 10 – – Остатъчни терпенови субпродукти, получени
от обезтерпенването на етеричните масла
– – Екстрахирани олеорезини

Смеси от ароматични вещества и смеси (включи
телно алкохолни разтвори) на базата на едно или
повече от тези вещества от видовете, използвани
като суровини в промишлеността; други препарати
на базата на ароматични вещества от видовете, из
ползвани за производството на напитки

3302 10

– От видовете, използвани за производството на
храни или напитки

Официален вестник на Европейския съюз

3302

– – От видовете, използвани за производството на
напитки
– – – Препарати, съдържащи всички ароматични
вещества, които характеризират една на
питка
С действително алкохолно съдържание
по обем, превишаващо 0,5 % vol

16.9.2016 г.

3302 10 10 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
Селско стопан
ство

12,8 %

A

A

3302 10 29 – – – – –

Други

Селско стопан
ство

9 % + EA

0 % + EA

A

3302 10 40 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3302 10 90 – – От видовете, използвани за производството на
храни

Промишленост

Осв.

A

A

3302 90 10 – – Алкохолни разтвори

Промишленост

Осв.

A

A

3302 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3303 00 10 – Парфюми

Промишленост

Осв.

A

A

3303 00 90 – Тоалетни води

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3302 90

3303 00

3304

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

Несъдържащи млечни мазнини, заха
роза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте
или скорбяла или съдържащи тегловно
по-малко от 1,5 % млечни мазнини,
по-малко от 5 % захароза или изоглю
коза, по-малко от 5 % глюкоза, или
нишесте или скорбяла

BG

3302 10 21 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Парфюми и тоалетни води

3304 10 00 – Продукти за гримиране на устните

L 250/527

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и
препарати за поддържане на кожата, различни от
медикаментите, включително препаратите за пред
пазване от слънце и препаратите за получаване на
слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3304 20 00 – Продукти за гримиране на очите

Промишленост

Осв.

A

A

3304 30 00 – Препарати за маникюр или педикюр

Промишленост

Осв.

A

A

3304 91 00 – – Пудри, включително компактните

Промишленост

Осв.

A

A

3304 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3305 10 00 – Шампоани

Промишленост

Осв.

A

A

3305 20 00 – Препарати за трайно къдрене или изправяне на
косата

Промишленост

Осв.

A

A

3305 30 00 – Лакове за коса

Промишленост

Осв.

A

A

3305 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/528

Сектор

КН 2014

– Други

3306

Препарати за поддържане на косата

3306 10 00 – Пасти за зъби

16.9.2016 г.

Препарати за поддържане хигиената на устната ку
хина 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 про
дажба на дребно

Официален вестник на Европейския съюз

3305

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3306 20 00 – Конци за почистване на зъбите (зъбни конци)

Промишленост

4%

A

A

3306 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3307 10 00 – Препарати, които се използват преди, по време
или след бръснене

Промишленост

6,5 %

A

A

3307 20 00 – Дезодоранти за тяло и противопотни средства

Промишленост

6,5 %

A

A

3307 30 00 – Парфюмирани соли и други препарати за баня

Промишленост

6,5 %

A

A

3307 41 00 – – „Агарбати“ и други благовонни препарати,
действащи при горене

Промишленост

6,5 %

A

A

3307 49 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3307 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3307

Препарати, които се използват преди, по време или
след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за
баня, депилатоари, други готови парфюмерийни
или тоалетни продукти и други козметични препа
рати, неупоменати, нито включени другаде; готови
дезодоранти за помещения, дори неароматизирани,
със или без дезинфекционни свойства

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Препарати за ароматизиране или обезмирисване
на помещения, включително благовонни препа
рати за религиозни обреди

L 250/529

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3401 11 00 – – Тоалетни (включително тези за лечебни цели)

Промишленост

Осв.

A

A

3401 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

ГЛАВА 34 — САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНО-АК
ТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА
ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ
ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА
ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПО
ДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ,
„ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА ЗЪБО
ЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти
и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки,
парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; по
върхностноактивни органични продукти и препа
рати, за миене на кожата, течни или под формата
на крем и пригодени за продажба на дребно, дори
и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан
текстил, напоени, промазани или покрити със са
пун или детергенти

Официален вестник на Европейския съюз

34

– Сапуни, повърхностноактивни органични про
дукти и препарати, на пръчки, парчета или ка
лъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, на
поени, промазани или покрити със сапун или де
тергенти

3401 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/530

Сектор

КН 2014

– Сапуни под други форми
16.9.2016 г.

3401 20 10 – – На пластинки, на люспи, на гранули или на
прах

3401 20 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3401 30 00 – Повърхностноактивни органични продукти и
препарати, за миене на кожата, течни или под
формата на крем и пригодени за продажба на
дребно, дори и съдържащи сапун

Промишленост

4%

A

A

3402 11 10 – – – Воден разтвор, с тегловно съдържание на
динатриев алкил[оксиди(бензенсулфонат)],
превишаващо 30 %, но непревишаващо
50 %

Промишленост

Осв.

A

A

3402 11 90 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

3402 12 00 – – Катионактивни

Промишленост

4%

A

A

3402 13 00 – – Нейоногенни

Промишленост

4%

A

A

3402 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

4%

A

A

3402

Повърхностноактивни органични вещества (раз
лични от сапуните); повърхностноактивни препа
рати, перилни препарати (включително спомагател
ните) и почистващи препарати, дори съдържащи
сапун, различни от включените в № 3401
– Повърхностноактивни органични вещества, дори
пригодени за продажба на дребно

3402 11

3402 20

– – Анионактивни

– Препарати, пригодени за продажба на дребно

3402 20 20 – – Повърхностноактивни препарати

Бележка

L 250/531

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

3402 90 10 – – Повърхностноактивни препарати

Промишленост

4%

A

A

3402 90 90 – – Перилни препарати и почистващи препарати

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

4,6 %

A

A

3403 19 10 – – – Съдържащи тегловно 70 % или повече не
фтени масла или масла от битуминозни ми
нерали, които не се считат за основни ком
поненти

Промишленост

6,5 %

A

A

3403 19 90 – – – Други

Промишленост

4,6 %

A

A

3402 20 90 – – Перилни препарати и почистващи препарати

3402 90

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

3403

Смазочни препарати (включително маслата, употре
бявани 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, намасляване на кожи или на други ма
териали, с изключение на тези, съдържащи като ос
новен компонент 70 % или повече тегловно не
фтени масла или масла от битуминозни минерали

– Съдържащи нефтени масла или масла от битуми
нозни минерали

3403 11 00 – – Препарати за обработка на текстилни мате
риали, на кожи или на други материали

3403 19

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/532

Сектор

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3403 91 00 – – Препарати за обработка на текстилни мате
риали, на кожи или на други материали

Промишленост

4,6 %

A

A

3403 99 00 – – Други

Промишленост

4,6 %

A

A

3404 20 00 – От поли(оксиетилен) (полиетиленгликол)

Промишленост

Осв.

A

A

3404 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3405 10 00 – Вакси, кремове и подобни препарати за обувки
или кожи

Промишленост

Осв.

A

A

3405 20 00 – Паркетини и подобни препарати за поддържане
на дървени мебели, дървени подове и паркет или
други дървени изделия

Промишленост

Осв.

A

A

3405 30 00 – Препарати за лъскане и подобни препарати за
каросерии, различни от препаратите за лъскане
на метали

Промишленост

Осв.

A

A

3405 40 00 – Пасти, прахове и други препарати за чистене и
лъскане

Промишленост

Осв.

A

A

– Други

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури,
препарати за лъскане на каросерии, стъкла или ме
тали, пасти и прахове за чистене и лъскане и по
добни препарати (дори под формата на хартия,
вата, филц, нетъкан текстил, порести пластмаси или
порест каучук, напоени, промазани или покрити с
тези препарати), с изключение на восъците от
№ 3404

Официален вестник на Европейския съюз

3405

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/533

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3405 90 10 – – Препарати за лъскане на метали

Промишленост

Осв.

A

A

3405 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3406 00 00 Свещи, вощеници и подобни артикули

Промишленост

Осв.

A

A

3407 00 00 Пасти за моделиране, включително тези за детски
забавления (пластелини); състави, наречени „зъбо
лекарски восъци“, представени в асортименти, в
опаковки за продажба на дребно или на плочки,
подкови, пръчици или в подобни форми; други съ
стави, използвани в зъболекарството на базата на
гипс

Промишленост

Осв.

A

A

3501 10 10 – – Предназначени за производство на изкуствени
текстилни влакна

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3501 10 50 – – Предназначени за промишлени цели, различни
от тези за производство на хранителни про
дукти или фуражи

Селско стопан
ство

3,2 %

A

A

3501 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

9%

A

A

3405 90

Описание

Бележка

L 250/534

Сектор

КН 2014

– Други

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни;
казеинови лепила

3501 10

– Казеини

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 35 — БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ
НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА
ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ

BG

35

16.9.2016 г.

3501 90

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други
8,3 %

A

A

3501 90 90 – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

A

A

3502 11 10 – – – Негоден или направен негоден за консума
ция от човека

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3502 11 90 – – – Друг

Селско стопан
ство

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 19 10 – – – Негоден или направен негоден за консума
ция от човека

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3502 19 90 – – – Друг

Селско стопан
ство

16,7 EUR/
100 kg

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3502

Албумини (включително концентратите на два или
повече протеини, получени от суроватка, съдър
жащи тегловно повече от 80 % протеини от суро
ватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и
други производни на албумините
– Яйчен албумин

3502 11

3502 19

3502 20

– – Изсушен

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

3501 90 10 – – Казеинови лепила

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Друг

– Млечен албумин, включително концентратите на
два или повече протеини, получени от суроватка
L 250/535

3502 20 10 – – Негоден или направен негоден за консумация
от човека

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3502 20 91 – – – Изсушен (на листове, люспи, кристали, прах
и т.н.)

Селско стопан
ство

123,5 EUR/
100 kg

A

A

3502 20 99 – – – Друг

Селско стопан
ство

16,7 EUR/
100 kg

A

A

3502 90 20 – – – Негодни или направени негодни за консума
ция от човека

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

3502 90 70 – – – Други

Селско стопан
ство

6,4 %

A

A

3502 90 90 – – Албуминати и други производни на албуми
ните

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/536

Сектор

КН 2014

– – Друг

– – Албумини, различни от яйчния албумин и
млечния албумин

3503 00

Официален вестник на Европейския съюз

– Друг

BG

3502 90

Желатини (включително представените под фор
мата на изрязани квадратни или правоъгълни ли
ста, дори с обработена повърхност или оцветени) и
техните производни; ихтиокол; други лепила от
животински произход, с изключение на казеино
вите лепила от № 3501
16.9.2016 г.

3503 00 10 – Желатини и техните производни

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

3504 00 10 – Концентрирани млечни протеини, посочени в
допълнителна забележка 1 към настоящата глава

Селско стопан
ство

3,4 %

A

A

3504 00 90 – Други

Селско стопан
ство

3,4 %

A

A

Селско стопан
ство

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

3505 10 50 – – – Естерифицирани или етерифицирани скор
бяла и нишесте

Селско стопан
ство

7,7 %

A

A

3505 10 90 – – – Други

Селско стопан
ство

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

9%
+ 17,7 EUR/
100 kg

A

Описание

3503 00 80 – Други

Пептони и техните производни; други протеинови
вещества и техните производни, неупоменати, нито
включени другаде; стрити на прах кожи, обрабо
тени или не с хром

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нише
сте (например желатинирани или естерифицирани
скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла
или нишесте, на декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте

3505 10

– Декстрин и други модифицирани скорбяла и ни
шесте

3505 10 10 – – Декстрин

Официален вестник на Европейския съюз

3505

Бележка

BG

3504 00

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– – Други модифицирани скорбяла и нишесте

L 250/537

3505 20

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/538

КН 2014

– Лепила
BG

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 4,5 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 30 – – С тегловно съдържание на скорбяла или ни
шесте, на декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте, равно или по-го
лямо от 25 %, но по-малко от 55 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 50 – – С тегловно съдържание на скорбяла или ни
шесте, на декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте, равно или по-го
лямо от 55 %, но по-малко от 80 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 14,2 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

3505 20 90 – – С тегловно съдържание на скорбяла или ни
шесте, на декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте, равно или по-го
лямо от 80 %

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
11,5

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3506

Официален вестник на Европейския съюз

3505 20 10 – – С тегловно съдържание на скорбяла или ни
шесте, на декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте, по-малко от
25 %

Готови лепила, неупоменати, нито включени дру
гаде; всякакви продукти, употребявани за лепене,
пригодени за продажба на дребно като лепила с
нетно тегло, непревишаващо 1 kg

16.9.2016 г.

3506 10 00 – Всякакви продукти, употребявани за лепене, при
годени за продажба на дребно като лепила с
нетно тегло, непревишаващо 1 kg

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3506 91 00 – – Лепила на базата на полимери от № 3901 до
3913 или на каучук

Промишленост

6,5 %

A

A

3506 99 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,3 %

A

A

3507 90 30 – – Липопротеин липаза; алкална протеаза от вида
Aspergillus

Промишленост

Осв.

A

A

3507 90 90 – – Други

Промишленост

6,3 %

A

A

3601 00 00 Барути

Промишленост

5,7 %

A

A

3602 00 00 Експлозиви, различни от барутите

Промишленост

6,5 %

A

A

– Други

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито
включени другаде

3507 10 00 – Сирище и неговите концентрати

3507 90

36

– Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

ГЛАВА 36 — БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХ
НИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ
СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

L 250/539

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3603 00 10 – Бикфордови фитили; детонаторни фитили

Промишленост

6%

A

A

3603 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3604 10 00 – Артикули за фойерверки

Промишленост

6,5 %

A

A

3604 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3605 00 00 Кибрити, различни от пиротехническите артикули
от № 3604

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6%

A

A

3603 00

Описание

Бележка

L 250/540

Сектор

КН 2014

Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни
или детонаторни капсули; възпламенители; елек
трически детонатори
BG

3604

Фероцерий и други пирофорни сплави под вся
какви форми; артикули от възпламенителни мате
риали, упоменати в забележка 2 от настоящата
глава

3606 10 00 – Течни горива и горива от втечнени газове от
вида на използваните за запалки, представени в
съдове със съдържание, непревишаващо 300 cm3
3606 90

Официален вестник на Европейския съюз

3606

Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети
срещу градушка, сигнални огньове и други пиротех
нически артикули

– Други
16.9.2016 г.

3606 90 10 – – Фероцерий и други пирофорни сплави под
всякакви форми

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3701 10 00 – За Х (рентгенови) лъчи

Промишленост

6,5 %

A

A

3701 20 00 – Филми за моментално проявяване и изготвяне на
снимки

Промишленост

6,5 %

A

A

3701 30 00 – Други плаки и филми, на които поне едната
страна е с размер над 255 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3701 91 00 – – За цветна фотография (полихром)

Промишленост

6,5 %

A

A

3701 99 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3606 90 90 – – Други
ГЛАВА 37 — ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТО
ГРАФСКИ ПРОДУКТИ

3701

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 опа
ковки

– Други

3702

Официален вестник на Европейския съюз

37

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула,
които не са от хартия, картон или текстил; чувстви
телни, неекспонирани фотоленти на рула за момен
тално проявяване и изготвяне на снимки
L 250/541

3702 10 00 – За Х (рентгенови) лъчи

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3702 31 91 – – – Ленти за негативи за цветни филми: — с
широчина 75 mm или повече, но непреви
шаваща 105 mm и — с дължина 100 m
или повече, предназначени за производ
ството на филми за моментално проявяване
на снимки за фотографски апарати

Промишленост

Осв.

A

A

3702 31 97 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/542

Сектор

КН 2014

– Други ленти, неперфорирани, с широчина, не
превишаваща 105 mm
– – За цветна фотография (полихром)

– – Други, с емулсия от сребърни халогениди
– – – С широчина, непревишаваща 35 mm

3702 32 10 – – – –

Микрофилми; филми за графичните изку
ства

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 32 20 – – – –

Други

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 32 85 – – – С широчина, превишаваща 35 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 39 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

3702 32

BG

3702 31

– Други ленти, неперфорирани, с широчина, пре
вишаваща 105 mm
16.9.2016 г.

3702 41 00 – – С широчина, превишаваща 610 mm, и с дъл
жина, превишаваща 200 m, за цветна фотогра
фия (полихром)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3702 42 00 – – С широчина, превишаваща 610 mm, и с дъл
жина, превишаваща 200 m, различни от тези
за цветна фотография

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 43 00 – – С широчина, превишаваща 610 mm, и с дъл
жина, непревишаваща 200 m

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 44 00 – – С широчина, превишаваща 105 mm, но не
превишаваща 610 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 52 00 – – С широчина, непревишаваща 16 mm

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 53 00 – – С широчина, превишаваща 16 mm, но непре
вишаваща 35 mm, и с дължина, непревиша
ваща 30 m, за диапозитиви

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 54 00 – – С широчина, превишаваща 16 mm, но непре
вишаваща 35 mm, и с дължина, непревиша
ваща 30 m, различни от тези за диапозитиви

Промишленост

5%

A

A

3702 55 00 – – С широчина, превишаваща 16 mm, но непре
вишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща
30 m

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 56 00 – – С широчина, превишаваща 35 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

– Други ленти за цветна фотография (полихром)

– Други
3702 96

– – С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дъл
жина, непревишаваща 30 m
L 250/543

3702 96 10 – – – Микрофилми; филми за графичните изку
ства

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 97 10 – – – Микрофилми; филми за графичните изку
ства

Промишленост

6,5 %

A

A

3702 97 90 – – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

3702 98 00 – – С широчина, превишаваща 35 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3703 10 00 – На роли, с широчина, превишаваща 610 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3703 20 00 – Други, за цветна фотография (полихром)

Промишленост

6,5 %

A

A

3703 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3704 00 10 – Фотографски плаки, ленти и филми

Промишленост

Осв.

A

A

3704 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

5,3 %

A

A

Описание

3702 96 90 – – – Други

3704 00

3705

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия,
картон и текстил

Официален вестник на Европейския съюз

3703

– – С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дъл
жина, превишаваща 30 m

BG

3702 97

Бележка

L 250/544

Сектор

КН 2014

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон
и текстил, експонирани, но непроявени

3705 10 00 – За офсетно размножаване

16.9.2016 г.

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проя
вени, различни от кинематографските филми

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3705 90 10 – – Микрофилми

Промишленост

3,2 %

A

A

3705 90 90 – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

3706 10 20 – – Съдържащи само звукозапис; негативи; меж
динни работни позитиви

Промишленост

Осв.

A

A

3706 10 99 – – Други позитиви

Промишленост

5 EUR/100 m

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3706 90 91 – – – Под 10 mm

Промишленост

Осв.

A

A

3706 90 99 – – – 10 mm или повече

Промишленост

3,5 EUR/
100 m

A

A

Промишленост

6%

A

A

3705 90

– Други

3706

Кинематографски филми, експонирани и проявени,
неми или със зарегистриран звук или само със заре
гистриран звук

3706 10

– С широчина 35 mm или повече

3706 90

– Други

3706 90 52 – – Съдържащи само звукозапис; негативи; меж
динни работни позитиви; филми за кинохро
ника
– – Други, с широчина

3707

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Химически препарати за фотографски цели, раз
лични от лаковете, лепилата и подобни препарати;
несмесени продукти, дозирани за фотографски цели
или пригодени за продажба на дребно за същите
цели, готови за употреба
L 250/545

3707 10 00 – Емулсии за получаване на светлочувствителни
повърхности

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3707 90 20 – – Проявители и фиксажи

Промишленост

6%

A

A

3707 90 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

3,6 %

A

A

3801 20 10 – – Колоиден графит в маслена суспензия; полуко
лоиден графит

Промишленост

6,5 %

A

A

3801 20 90 – – Друг

Промишленост

4,1 %

A

A

3801 30 00 – Въглеродни пасти за електроди и други подобни
пасти за вътрешна облицовка на пещи

Промишленост

5,3 %

A

A

3801 90 00 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

3707 90

Описание

– Други

3801

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден гра
фит; препарати на базата на графита или на друг
вид въглерод под формата на пасти, блокове,
плочки или други полуфабрикати

3801 10 00 – Изкуствен графит

3802

– Колоиден или полуколоиден графит

3802 10 00 – Активен въглен

16.9.2016 г.

Активен въглен; естествени активирани минерални
материали; животински въглен, включително обед
нен животински въглен

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 38 — РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА
ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

BG

38

3801 20

Бележка

L 250/546

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,7 %

A

A

3803 00 10 – Сурово

Промишленост

Осв.

A

A

3803 00 90 – Друго

Промишленост

4,1 %

A

A

3804 00 00 Отпадъчни луги от производството на целулозна
маса, дори концентрирани, обеззахарени или обра
ботени химически, включително лигносулфонатите,
с изключение на таловото масло от № 3803

Промишленост

5%

A

A

3805 10 10 – – Терпентиново масло от балсамова смола

Промишленост

4%

A

A

3805 10 30 – – Терпентиново масло от иглолистна дървесина

Промишленост

3,7 %

A

A

3805 10 90 – – Терпентиново масло, получено при производ
ството на целулоза по сулфатен метод

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Описание

3802 90 00 – Други
Талово масло, дори рафинирано

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 обра
ботка на иглолистна дървесина; суров дипентен;
терпентиново масло, получено при производството
на целулоза по бисулфитния метод и други сурови
парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдържащо
като главна съставна част алфатерпинеол

3805 10

– Терпентинови масла, получени от балсамова
смола, от иглолистна дървесина или при произ
водството на целулоза по сулфатния метод

– Други

3805 90 10 – – Борово масло (Pine oil)

L 250/547

3805 90

Официален вестник на Европейския съюз

3805

BG

3803 00

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,4 %

A

A

3806 10 00 – Колофони и смолни киселини

Промишленост

5%

A

A

3806 20 00 – Соли на колофоните, на смолните киселини или
на производните на колофона или на смолните
киселини, различни от солите на колофоновите
адукти

Промишленост

4,2 %

A

A

3806 30 00 – Естерни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3806 90 00 – Други

Промишленост

4,2 %

A

A

3807 00 10 – Дървесен катран

Промишленост

2,1 %

A

A

3807 00 90 – Други

Промишленост

4,6 %

A

A

Промишленост

6%

A

A

Описание

3805 90 90 – – Други

3808

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дърве
сен креозот; дървесен метилов спирт; растителни
катрани; смоли за пивоварното производство и по
добни продукти на базата на колофоните, смолните
киселини или растителните катрани

3808 50 00 – Стоки, упоменати в забележка 1 към подпози
циите от настоящата глава

16.9.2016 г.

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди,
инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на
растенията, дезинфекционни средства и други по
добни, представени във форми или опаковки за
продажба на дребно или във вид на препарати или
артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи
сяра, и хартиени мухоловки

Официален вестник на Европейския съюз

3807 00

Колофони и смолни киселини и техните произ
водни; есенция от колофон и масла от колофон;
разтопени смоли

BG

3806

Бележка

L 250/548

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3808 91 10 – – – На основата на пиретриноиди

Промишленост

6%

A

A

3808 91 20 – – – На основата на хлорирани въглеводороди

Промишленост

6%

A

A

3808 91 30 – – – На основата на карбамати

Промишленост

6%

A

A

3808 91 40 – – – На основата на органофосфорни съединения

Промишленост

6%

A

A

3808 91 90 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

Описание

– Други

– – Фунгициди
– – – Неорганични

3808 92 10 – – – –

На основата на медни съединения

Промишленост

4,6 %

A

A

3808 92 20 – – – –

Други

Промишленост

6%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

3808 92

– – Инсектициди

BG

3808 91

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Други
На основата на дитиокарбамати

Промишленост

6%

A

A

3808 92 40 – – – –

На основата на бензимидазоли

Промишленост

6%

A

A

3808 92 50 – – – –

На основата на диазоли или триазоли

Промишленост

6%

A

A

3808 92 60 – – – –

На основата на диазини или морфолини

Промишленост

6%

A

A

L 250/549

3808 92 30 – – – –

Описание

3808 92 90 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6%

A

A

– – Хербициди, инхибитори на кълненето и регу
латори на растежа на растенията

Бележка

BG

3808 93

Други

Сектор

L 250/550

КН 2014

– – – Хербициди
На основата на феноксифитохормони

Промишленост

6%

A

A

3808 93 13 – – – –

На основата на триазини

Промишленост

6%

A

A

3808 93 15 – – – –

На основата на амиди

Промишленост

6%

A

A

3808 93 17 – – – –

На основата на карбамати

Промишленост

6%

A

A

3808 93 21 – – – –

На основата на динитроанилинови произ
водни

Промишленост

6%

A

A

3808 93 23 – – – –

На основата на производни на урея, на
урацил или на сулфонилурея

Промишленост

6%

A

A

3808 93 27 – – – –

Други

Промишленост

6%

A

A

3808 93 30 – – – Инхибитори на кълненето

Промишленост

6%

A

A

3808 93 90 – – – Регулатори на растежа на растенията

Промишленост

6,5 %

A

A

3808 94 10 – – – На основата на кватернерни амониеви соли

Промишленост

6%

A

A

3808 94 20 – – – На основата на халогенирани съединения

Промишленост

6%

A

A

3808 94

Официален вестник на Европейския съюз

3808 93 11 – – – –

– – Дезинфекционни средства
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6%

A

A

3808 99 10 – – – Родентициди

Промишленост

6%

A

A

3808 99 90 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

3809 10 10 – – Съдържащи тегловно по-малко от 55 % от
тези продукти

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 8,9 EUR/
100 kg MAX
12,9

A

3809 10 30 – – Съдържащи тегловно 55 % или повече, но помалко от 70 % от тези продукти

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 12,4 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 10 50 – – Съдържащи тегловно 70 % или повече, но помалко от 83 % от тези продукти

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 15,1 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3808 94 90 – – – Други

3808 99

– – Други

Препарати за апретура или дообработка, ускори
тели на боядисване или фиксиране на багрила и
други продукти и препарати (например препарати
за скробване и препарати за стипцоване), използ
вани при производството на текстил, хартия, кожи
или в подобни производства, неупоменати, нито
включени другаде

3809 10

– На базата на скорбялни материали

Официален вестник на Европейския съюз

3809

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/551

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

8,3 %
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

5%
+ 17,7 EUR/
100 kg MAX
12,8

A

3809 91 00 – – От видовете, използвани при производството
на текстил или в подобни производства

Промишленост

6,3 %

A

A

3809 92 00 – – От видовете, използвани при производството
на хартия или в подобни производства

Промишленост

6,3 %

A

A

3809 93 00 – – От видовете, използвани при производството
на кожи или в подобни производства

Промишленост

6,3 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3810 90 10 – – Препарати от видовете, използвани за обмаз
ване или пълнене на електроди или пръчици
за заваряване

Промишленост

4,1 %

A

A

3810 90 90 – – Други

Промишленост

5%

A

A

3809 10 90 – – Съдържащи тегловно 83 % или повече от тези
продукти

Сектор

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

L 250/552

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

Препарати за декапиране на метали; флюсове за за
варяване или спояване и други спомагателни препа
рати, използвани при заваряване или спояване на
металите; пасти и прахове за заваряване или споя
ване, съставени от метал и от други материали; пре
парати за обмазване или пълнене на електроди или
пръчици за заваряване

3810 10 00 – Препарати за декапиране на метали; пасти и пра
хове за заваряване или спояване, съставени от
метал и от други материали
3810 90

Официален вестник на Европейския съюз

3810

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3811 11 10 – – – На базата на тетраетилолово

Промишленост

6,5 %

A

A

3811 11 90 – – – Други

Промишленост

5,8 %

A

A

3811 19 00 – – Други

Промишленост

5,8 %

A

A

3811 21 00 – – Съдържащи нефтени масла или масла от биту
минозни минерали

Промишленост

5,3 %

A

A

3811 29 00 – – Други

Промишленост

5,8 %

A

A

3811 90 00 – Други

Промишленост

5,8 %

A

A

Промишленост

6,3 %

A

A

3811

Описание

BG

Антидетонаторни препарати, забавители на окисля
ването, добавки, предотвратяващи образуването на
смоли, средства за подобряване на вискозитета, ан
тикорозионни добавки и други приготвени добавки
за минерални масла (включително за бензин) или
за други течности, използвани за същите цели
както минералните масла

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Антидетонаторни препарати
3811 11

– – На базата на оловни съединения

3812

Официален вестник на Европейския съюз

– Добавки за смазочни масла

Препарати, наречени „ускорители на вулканиза
ция“; сложни пластификатори за каучук или пласт
маси, неупоменати, нито включени другаде; антио
кислителни препарати и други сложни стабилиза
тори за каучук или пластмаси
L 250/553

3812 10 00 – Препарати, наречени „ускорители на вулканиза
ция“

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3812 20 10 – – Реакционни смеси, съдържащи бензил 3-изоб
утирилокси-1-изопропил-2,2-диметилпропил
фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-три
метилпентил фталат

Промишленост

Осв.

A

A

3812 20 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3812 30 21 – – – Смеси на олигомери на 1,2-дихидро-2,2,4триметилхинолин

Промишленост

6,5 %

A

A

3812 30 29 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3812 30 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3813 00 00 Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогаси
телни гранати и бомби

Промишленост

6,5 %

A

A

3814 00 10 – На основата на бутилацетат

Промишленост

6,5 %

A

A

3814 00 90 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3812 20

– Сложни пластификатори за каучук или пласт
маси

Официален вестник на Европейския съюз

– Антиокислителни препарати и други сложни
стабилизатори за каучук или пластмаси
– – Антиокислителни препарати

3814 00

Бележка

BG

3812 30

Описание

L 250/554

Сектор

КН 2014

Сложни органични разтворители и разредители,
неупоменати, нито включени другаде; препарати за
премахване на бои или лакове

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3815 11 00 – – С активна субстанция никел или никелови съ
единения

Промишленост

6,5 %

A

A

3815 12 00 – – С активна субстанция благороден метал или
съединения на благороден метал

Промишленост

6,5 %

A

A

3815 19 10 – – – Катализатор под формата на гранули, от
които 90 % тегловно или повече са с раз
мер, непревишаващ 10 микрометра, съста
вен от смес от оксиди, фиксирана върху но
сител от магнезиев силикат, съдържащ те
гловно: — 20 % или повече, но не повече
от 35 % мед и — 2 % или повече, но не по
вече от 3 % бисмут, и с привидна плътност
0,2 или повече, но непревишаваща 1,0

Промишленост

Осв.

A

A

3815 19 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3815 90 10 – – Катализатор, съдържащ етилтрифенилфосфо
ниев ацетат, представен под формата на раз
твор в метанол

Промишленост

Осв.

A

A

3815 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3815

Описание

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и
катализаторни препарати, неупоменати, нито вклю
чени другаде

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Катализатори върху носители

3815 90

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

3815 19

– Други

L 250/555

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

3817 00 50 – Линеен алкилбензен

Промишленост

6,3 %

A

A

3817 00 80 – Други

Промишленост

6,3 %

A

A

3818 00 10 – Легиран силиций

Промишленост

Осв.

A

A

3818 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3819 00 00 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

Промишленост

6,5 %

A

A

3820 00 00 Антифризи и препарати против заскрежаване

Промишленост

6,5 %

A

A

3821 00 00 Готови среди за развитие и съхранение на микроор
ганизми (включително вирусите и подобни орга
низми) или растителни, човешки или животински
клетки

Промишленост

5%

A

A

Описание

3816 00 00 Огнеупорни, цименти, строителни разтвори, бетони
и други подобни огнеупорни смеси, различни от
продуктите от № 3801

Бележка

L 250/556

Сектор

КН 2014

BG

3817 00

Химични елементи, легирани с оглед използването
им в електрониката под формата на дискове, пла
стинки или аналогични форми; химични съедине
ния, легирани с оглед използването им в електро
никата

Официален вестник на Европейския съюз

3818 00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, раз
лични от посочените в № 2707 или 2902

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

3823 11 00 – – Стеаринова киселина

Селско стопан
ство

5,1 %

A

A

3823 12 00 – – Олеинова киселина

Селско стопан
ство

4,5 %

A

A

3823 13 00 – – Талови мастни киселини

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3823 19 10 – – – Дестилирани мастни киселини

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3823 19 30 – – – Мастно-кисел дестилат

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3823 19 90 – – – Други

Селско стопан
ство

2,9 %

A

A

3823 70 00 – Промишлени мастни алкохоли

Селско стопан
ство

3,8 %

A

A

3822 00 00 Диагностични или лабораторни реактиви върху
всякакъв носител, приготвени диагностични или
лабораторни реактиви, дори представени върху но
сител, различни от посочените в № 3002 или
3006; сертифицирани еталонни материали
3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини;
масла, получени при рафиниране, съдържащи кисе
лини; промишлени мастни алкохоли

Официален вестник на Европейския съюз

– Промишлени монокарбоксилни мастни кисе
лини; масла, получени при рафиниране, съдър
жащи киселини

3823 19

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/557

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3824 10 00 – Свързващи препарати за леярски форми или съ
рца

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 30 00 – Неагломерирани метални карбиди, смесени по
между си или с метални свързващи вещества

Промишленост

5,3 %

A

A

3824 40 00 – Приготвени добавки за цименти, строителни раз
твори или бетон

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 50 10 – – Бетони, готови за изливане

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 50 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 16,1 EUR/
100 kg

7%
+ 16,1 EUR/
100 kg

A

3824

– Неогнеупорни строителни разтвори и бетони

Официален вестник на Европейския съюз

3824 60

Свързващи препарати за леярски форми или сърца;
химични продукти и препарати на химическата
промишленост или на други, свързани с нея про
мишлености (включително смесите от естествени
продукти), неупоменати, нито включени другаде

Бележка

BG

3824 50

Описание

L 250/558

Сектор

КН 2014

– Сорбитол, различен от посочения в подпози
ция 2905 44

– – Във воден разтвор

16.9.2016 г.

3824 60 11 – – – Съдържащ тегловно 2 % или по-малко Dманитол, изчислен върху съдържанието на
D-глюцитол

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

9%
+ 37,8 EUR/
100 kg/net

A

3824 60 91 – – – Съдържащ тегловно 2 % или по-малко Dманитол, изчислен върху съдържанието на
D-глюцитол

Селско стопан
ство

7,7 %
+ 23 EUR/
100 kg

7%
+ 23 EUR/
100 kg

A

3824 60 99 – – – Друг

Селско стопан
ство

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

9%
+ 53,7 EUR/
100 kg/net

A

3824 71 00 – – Съдържащи хлорофлуорокарбони (CFCs),
дори съдържащи хидрохлорофлуорокарбони
(НCFCs), перфлуорокарбони (PFCs) или хидро
флуорокарбони (HFCs)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 72 00 – – Съдържащи бромохлородифлуорометан, бро
мотрифлуорометан или дибромотетрафлуорое
тани

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 73 00 – – Съдържащи хидробромофлуорокарбони
(НВFСs)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 74 00 – – Съдържащи хидрохлорофлуорокарбони
(HCFCs), дори съдържащи перфлуорокарбони
(PFCs) или хидрофлуорокарбони (HFCs), но
несъдържащи хлорофлуорокарбони (СFСs)

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

3824 60 19 – – – Друг

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

– – Друг

Официален вестник на Европейския съюз

– Смеси, съдържащи халогенопроизводни на ме
тана, етана или пропана

L 250/559

3824 75 00 – – Съдържащи тетрахлорметан

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 76 00 – – Съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлоро
форм)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 77 00 – – Съдържащи бромометан (метилбромид) или
бромохлорометан

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 78 00 – – Съдържащи перфлуорокарбони (PFCs) или хи
дрофлуорокарбони (HFCs), но несъдържащи
хлорофлуорокарбони (СFСs) или хидрохлоро
флуорокарбони (НCFCs)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 79 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 81 00 – – Съдържащи оксиран (етилен оксид)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 82 00 – – Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВs),
полихлорирани терфенили (РСТs) или поли
бромирани бифенили (РВВs)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 83 00 – – Съдържащи трис(2,3-дибромопропил) фосфат

Промишленост

6,5 %

A

A

– Смеси и препарати, съдържащи оксиран (етилен
оксид), полибромирани бифенили (РВВs), полих
лорирани бифенили (РСВs), полихлорирани тер
фенили (РСТs) или трис(2,3-дибромопропил)фос
фат

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/560

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3824 90 10 – – Нефтени сулфонати, с изключение на нефте
ните сулфонати на алкалните метали, на амо
ния или на етаноламините; тиофенсъдържащи
сулфонови киселини от масла от битуминозни
минерали и техните соли

Промишленост

5,7 %

A

A

3824 90 15 – – Обменители на йони

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 20 – – Абсорбиращи смеси за подобряване вакуума в
електронни лампи или тръби

Промишленост

6%

A

A

3824 90 25 – – Пиролигнити (калциев и др.); суров калциев
тартрат; суров калциев цитрат

Промишленост

5,1 %

A

A

3824 90 30 – – Нафтенови киселини, техните неразтворими
във вода соли и техните естери

Промишленост

3,2 %

A

A

3824 90 35 – – Антикорозионни
препарати,
амини като активни съставки

съдържащи

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 40 – – Сложни неорганични разтворители и разреди
тели на лакове и подобни продукти

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90

– Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други
L 250/561

3824 90 45 – – – Антинакипни и подобни препарати

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3824 90 50 – – – Препарати за галванопластика

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 55 – – – Смеси на моно-, ди-, и три- естери на маст
ните киселини с глицерола (емулгатори на
мазнини)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 58 – – – Никотинови пластири (трансдермални сис
теми), предназначени да помогнат на пуша
чите да се откажат от тютюнопушенето

Промишленост

Осв.

A

A

Междинни продукти, получени при
производството на антибиотици от фер
ментацията на Streptomyces tenebrarius,
дори изсушени, предназначени за произ
водството на медикаментите за хуманната
медицина от № 3004

Промишленост

Осв.

A

A

3824 90 62 – – – –

Междинни продукти от производството
на монезинови соли

Промишленост

Осв.

A

A

3824 90 64 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 65 – – – Спомагателни препарати от вида на използ
ваните в леярството (различни от тези, посо
чени в подпозиция 3824 10 00)

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 70 – – – Незапалими, непромокаеми и други препа
рати, използвани за защита в строителството

Промишленост

6,5 %

A

A

16.9.2016 г.

3824 90 61 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Продукти и препарати, използвани за фар
мацевтични или хирургически цели

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/562

Сектор

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

3824 90 80 – – – –

Смеси от аминопроизводни на димери на
мастните киселини, със средно молекулно
тегло 520 или повече, но непревишаващо
550

Промишленост

Осв.

A

A

3824 90 85 – – – –

3-(1-Етил-1-метилпропил)изоксазол-5иламин, под формата на разтвор в толуол

Промишленост

Осв.

A

A

3824 90 87 – – – –

Смеси, състоящи се главно от (5-етил-2метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5ил)метил метил метилфосфонат и бис[(5етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафос
финан-5-ил)метил] метилфосфонат, както
и смеси, състоящи се главно от диметил
метилфосфонат, оксиран и дифосфорен
пентаоксид

Промишленост

6,5 %

A

A

3824 90 97 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 10 00 – Битови отпадъци

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 20 00 – Утайки от отпадъчни води

Промишленост

6,5 %

A

A

3825

Официален вестник на Европейския съюз

Пластини от литиев ниобат, нелегирани

BG

3824 90 75 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

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

L 250/563

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 41 00 – – Халогенирани

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 49 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 50 00 – Отпадъци от разтвори за разяждане на метали,
от хидравлични флуиди, от спирачни течности и
антифризи

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 61 00 – – Съдържащи главно органични съставки

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 69 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3825 90 10 – – Алкални железни оксиди за пречистване на
газове

Промишленост

5%

A

A

3825 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

3825 30 00 – Клинични отпадъци

BG

– Отпадъци от органични разтворители

3826 00

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Други отпадъци от химическата или свързани с
нея промишлености

3825 90

Бележка

L 250/564

Сектор

КН 2014

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат
нефтени масла или масла от битуминозни мате
риали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно
16.9.2016 г.

3826 00 10 – Моно-алкилни естери на мастни киселини, съ
държащи обемно 96,5 % или повече естери (FA
MAE)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3901 10 10 – – Линеен полиетилен

Промишленост

6,5 %

A

A

3901 10 90 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3826 00 90 – Други
VII

РАЗДЕЛ VII — ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ
ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

39

ГЛАВА 39 — ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ
ИЗДЕЛИЯ

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

I. ПЪРВИЧНИ ФОРМИ
Полимери на етилена в първични форми

3901 10

– Полиетилен с относителна плътност, по-малка от
0,94

3901 20

Официален вестник на Европейския съюз

3901

– Полиетилен с относителна плътност, равна или
по-голяма от 0,94

L 250/565

3901 20 10 – – Полиетилен, под една от формите, упоменати
в забележка 6, буква б) към настоящата глава,
с плътност при 23 °С 0,958 или повече, съ
държащ: — 50 mg/kg или по-малко алуми
ний, — 2 mg/kg или по-малко калций, —
2 mg/kg или по-малко хром, — 2 mg/kg или
по-малко желязо, — 2 mg/kg или по-малко
никел, — 2 mg/kg или по-малко титан и —
8 mg/kg или по-малко ванадий, предназначен
за производството на хлорсулфониран полие
тилен

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3901 20 90 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

3901 30 00 – Съполимери на етилена и на винилацетата

Промишленост

6,5 %

A

A

3901 90 30 – – Йономерни смоли, съставени от сол на терпо
лимера на етилен с изобутилакрилат и мета
крилова киселина; блок съполимер от вида АВ-А на полистирен, етилен-бутиленов съполи
мер и полистирен, съдържащ тегловно 35 %
или по-малко стирен, под една от формите,
упоменати в забележка 6, буква б) към настоя
щата глава

Промишленост

Осв.

A

A

3901 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3902 10 00 – Полипропилен

Промишленост

6,5 %

A

A

3902 20 00 – Полиизобутилен

Промишленост

6,5 %

A

A

3902 30 00 – Съполимери на пропилена

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3901 90

3902 90

– Други

Полимери на пропилена или на други олефини в
първични форми

Официален вестник на Европейския съюз

3902

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/566

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

3902 90 10 – – Блок съполимер от вида А-В-А на полистирен,
етилен-бутиленов съполимер и полистирен,
съдържащ тегловно 35 % или по-малко сти
рен, под една от формите, упоменати в забе
лежка 6, буква б) към настоящата глава

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3902 90 20 – – Поли(бут-1-ен), съполимер на бут-1-ен и ети
лен, съдържащ тегловно 10 % или по-малко
етилен, или смес на поли(бут-1-ен), полиети
лен и/или полипропилен, съдържащ тегловно
10 % или по-малко полиетилен и/или 25 %
или по-малко полипропилен, под една от фор
мите, упоменати в забележка 6, буква б) към
настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

3902 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 11 00 – – За експандиране

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 19 00 – – Друг

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 20 00 – Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN)

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 30 00 – Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери
(ABS)

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 90 10 – – Съполимер само от стирен и алилов алкохол,
с ацетилно число 175 или повече

Промишленост

Осв.

A

A

3903 90 20 – – Бромиран полистирен, съдържащ тегловно
58 % или повече, но не повече от 71 % бром,
под една от формите, упоменати в забележка 6,
буква б) към настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

Полимери на стирена в първични форми
– Полистирен

3903 90

Официален вестник на Европейския съюз

3903

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

L 250/567

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 21 00 – – Непластифициран

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 22 00 – – Пластифициран

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 30 00 – Съполимери на винилхлорида и на винилацетата

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 40 00 – Други съполимери на винилхлорида

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 50 10 – – Съполимер на винилиденхлорид и акрилони
трил, под формата на сфери за експандиране, с
диаметър 4 микрометра или повече, но непре
вишаващ 20 микрометра

Промишленост

Осв.

A

A

3904 50 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3903 90 90 – – Други
3904

Полимери на винилхлорида или на други халогени
рани олефини в първични форми

3904 10 00 – Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/568

Сектор

КН 2014

– Друг поли(винилхлорид)

– Полимери на винилиденхлорида

3904 61 00 – – Политетрафлуоретилен (тефлон)

16.9.2016 г.

– Флуорирани полимери

Официален вестник на Европейския съюз

3904 50

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3904 69 10 – – – Поливинилфлуорид, под една от формите,
упоменати в забележка 6, буква б) към на
стоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

3904 69 20 – – – Флуороеластомери (FKM)

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 69 80 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 12 00 – – Във водна дисперсия

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 21 00 – – Във водна дисперсия

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 29 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 30 00 – Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидро
лизирани ацетатни групи

Промишленост

6,5 %

A

A

3904 69

3905

– – Други

Полимери на винилацетата или на други винилови
естери в първични форми; други винилови поли
мери в първични форми
– Поли(винилацетат)

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съполимери на винилацетата

L 250/569

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3905 99 10 – – – Поли(винилформал), под една от формите,
упоменати в забележка 6, буква б) от на
стоящата глава, с молекулно тегло 10 000
или повече, но непревишаващо 40 000, съ
държащ тегловно: — 9,5 % или повече, но
не повече от 13 % ацетилни групи, изчис
лени като винилацетат, и — 5 % или по
вече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи,
изчислени като винил алкохол

Промишленост

Осв.

A

A

3905 99 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3906 90 10 – – Поли[N-(3-хидроксиимино-1,1-диметилбутил)
акриламид]

Промишленост

Осв.

A

A

3906 90 20 – – Съполимер на 2-диизопропиламиноетилмета
крилат и на децилметакрилат, под форма на
разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ те
гловно 55 % или повече съполимер

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/570

Сектор

КН 2014

– Други

3905 99

– – Други

Акрилови полимери в първични форми

3906 10 00 – Поли(метилметакрилат)

3906 90

Официален вестник на Европейския съюз

3906

BG

3905 91 00 – – Съполимери

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3906 90 30 – – Съполимер на акрилова киселина и 2-етилхек
сил акрилат, съдържащ тегловно 10 % или по
вече, но не повече от 11 % 2-етилхексил акри
лат

Промишленост

Осв.

A

A

3906 90 40 – – Съполимер на акрилнитрил и метилакрилат,
модифициран с полибутадиен-акрилонитрил
(NBR)

Промишленост

Осв.

A

A

3906 90 50 – – Продукти от полимеризацията на акрилна ки
селина с алкил метакрилат и малки количе
ства други мономери, предназначени да бъдат
използвани като сгъстителни разтвори (сгъсти
тели) при производството на пасти за печатане
на текстил

Промишленост

Осв.

A

A

3906 90 60 – – Съполимер на метил акрилат с етилен и моно
мер, съдържащ като заместител некрайна кар
боксилна група и с тегловно съдържание 50 %
или повече метил акрилат, дори смесен със си
лициев диоксид

Промишленост

5%

A

A

3906 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли
в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли,
алилни полиестери и други полиестери в първични
форми

3907 10 00 – Полиацетали
3907 20

Официален вестник на Европейския съюз

3907

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други полиетери

3907 20 11 – – – Полиетиленгликоли

L 250/571

– – Полиетералкохоли

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 20 91 – – – Съполимер на 1-хлор-2,3-епоксипропан и
етиленоксид

Промишленост

Осв.

A

A

3907 20 99 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 30 00 – Епоксидни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 40 00 – Поликарбонати

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 50 00 – Алкидни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 60 20 – – С вискозитетен индекс 78 ml/g или повече

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 60 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 70 00 – Поли(млечна киселина)

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 20 20 – – – Други
– – Други

– Поли(етилентерефталат)

Официален вестник на Европейския съюз

3907 60

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/572

Сектор

КН 2014

– Други полиестери
– – Ненаситени

3907 91 10 – – – Течни

16.9.2016 г.

3907 91

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3907 99 10 – – – Поли(етиленнафтален-2,6-дикарбоксилат)

Промишленост

Осв.

A

A

3907 99 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3908 10 00 – Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или
-6,12

Промишленост

6,5 %

A

A

3908 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3909 10 00 – Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3909 20 00 – Меламинови смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3909 30 00 – Други аминосмоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3909 40 00 – Фенолни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

3907 91 90 – – – Други

3908

3909 50

Полиамиди в първични форми

Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в пър
вични форми

Официален вестник на Европейския съюз

3909

– – Други

BG

3907 99

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Полиуретани

L 250/573

3909 50 10 – – – Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен бу
тилимино) диетанол и 4,4′-метилендици
клохексил диизоцианат, под формата на
разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ
тегловно 50 % или повече полимер

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3909 50 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3910 00 00 Силикони в първични форми

Промишленост

6,5 %

A

A

BG

Промишленост

6,5 %

A

A

3911 90 11 – – – Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фени
ленокси-1,4-фениленизопропилиден-1,4-фе
нилен), под една от формите, упоменати в
забележка 6, буква б) от настоящата глава

Промишленост

3,5 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/574

Сектор

3911 90 13 – – – Поли(тио-1,4-фенилен)

Промишленост

Осв.

A

A

3911 90 19 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

КН 2014

3911

Описание

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политер
пени, полисулфиди, полисулфони и други про
дукти, упоменати в забележка 3 от настоящата
глава, неупоменати, нито включени другаде, в пър
вични форми

3911 10 00 – Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови
смоли, кумаронинденови смоли и политерпени
3911 90

Бележка

– Други
– – Продукти на кондензационна полимеризация
или на полимеризация чрез прегрупиране,
дори химически модифицирани

– – Други

16.9.2016 г.

3911 90 92 – – – Съполимер на р-крезол и дивинилбензен,
под формата на разтвор в N,N-диметилаце
тамид, съдържащ тегловно 50 % или повече
полимер; хидрогенирани съполимери на ви
нилтолуен и на α-метилстирен

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 11 00 – – Непластифицирани

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 12 00 – – Пластифицирани

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 20 11 – – – Колодий и целоидин

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 20 19 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

3912 20 90 – – Пластифицирани

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3911 90 99 – – – Други
3912

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Целулоза и нейните химически производни, неупо
менати, нито включени другаде, в първични форми
– Целулозни ацетати

– Целулозни нитрати (включително колодия)
– – Непластифицирани

Официален вестник на Европейския съюз

3912 20

– Целулозни етери
3912 31 00 – – Карбоксиметилцелулоза и нейните соли
3912 39

– – Други
L 250/575

3912 39 20 – – – Хидроксипропил целулоза

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 90 10 – – Целулозни естери

Промишленост

6,4 %

A

A

3912 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3913 10 00 – Алгинова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

5%

A

A

3913 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3914 00 00 Обменители на йони на основата на полимерите от
№ 3901 до 3913, в първични форми

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3912 39 85 – – – Други

3912 90

– Други

Естествени полимери (например алгинова киселина)
и модифицирани естествени полимери (например
втвърдени протеини, химични производни на есте
ствения каучук), неупоменати, нито включени дру
гаде, в първични форми

Официален вестник на Европейския съюз

3913

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/576

Сектор

КН 2014

II. ОТПАДЪЦИ, ИЗРЕЗКИ И ОСТАТЪЦИ; ПОЛУГО
ТОВИ ПРОДУКТИ; ИЗДЕЛИЯ

3915

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси
16.9.2016 г.

3915 10 00 – От полимери на етилена

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3915 20 00 – От полимери на стирена

Промишленост

6,5 %

A

A

3915 30 00 – От полимери на винилхлорида

Промишленост

6,5 %

A

A

3915 90 11 – – От полимери на пропилена

Промишленост

6,5 %

A

A

3915 90 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3916 10 00 – От полимери на етилена

Промишленост

6,5 %

A

A

3916 20 00 – От полимери на винилхлорида

Промишленост

6,5 %

A

A

3916 90 10 – – От продукти на кондензационна полимериза
ция или на полимеризация чрез прегрупиране,
дори химически модифицирани

Промишленост

6,5 %

A

A

3916 90 50 – – От продукти на присъединителна полимериза
ция

Промишленост

6,5 %

A

A

3915 90

3916 90

– От други пластмаси

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям
размер на напречния разрез превишава 1 mm (мо
новлакна), пръчки, прътове и профили, дори с по
върхностна обработка, но необработени по друг на
чин

Официален вестник на Европейския съюз

3916

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От други пластмаси

L 250/577

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 10 10 – – От втвърдени протеини

Промишленост

5,3 %

A

A

3917 10 90 – – От целулозни пластмаси

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 21 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-го
лемия размер на напречното сечение, дори
с повърхностна обработка, но необработени
по друг начин

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 21 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3916 90 90 – – Други

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принад
лежности (например свръзки, колена, муфи)

3917 10

– Изкуствени черва от втвърдени протеини или от
целулозни пластмаси

3917 22

– – От полимери на етилена

Официален вестник на Европейския съюз

– Тръби и маркучи, твърди

3917 21

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/578

Сектор

КН 2014

– – От полимери на пропилена

16.9.2016 г.

3917 22 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-го
лемия размер на напречното сечение, дори
с повърхностна обработка, но необработени
по друг начин

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 23 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-го
лемия размер на напречното сечение, дори
с повърхностна обработка, но необработени
по друг начин

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 23 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 29 00 – – От други пластмаси

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 31 00 – – Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи
налягане минимум 27,6 МРа

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 32 00 – – Други, неподсилени и несъчетани с други ма
териали, без принадлежности

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 33 00 – – Други, неподсилени и несъчетани с други ма
териали, с принадлежности

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 39 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 40 00 – Принадлежности

Промишленост

6,5 %

A

A

3917 22 90 – – – Други

3917 23

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От полимери на винилхлорида

Официален вестник на Европейския съюз

– Други тръби и маркучи

L 250/579

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3918 10 10 – – Състоящи се от подложка, импрегнирана, про
мазана или покрита с поли(винилхлорид)

Промишленост

6,5 %

A

A

3918 10 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3918 90 00 – От други пластмаси

Промишленост

6,5 %

A

A

3919 10 12 – – – От поли(винилхлорид) или от полиетилен

Промишленост

6,3 %

A

A

3919 10 15 – – – От полипропилен

Промишленост

6,3 %

A

A

3919 10 19 – – – Други

Промишленост

6,3 %

A

A

3918

Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи
се, на роли или под формата на плочи или плочки;
пластмасови облицовки за стени или тавани, опре
делени в забележка 9 от настоящата глава

3918 10

– От полимери на винилхлорида

Пластмасови самозалепващи се плочи, листове,
ленти, фолио и други плоски форми, дори на роли

3919 10

– На роли с широчина, непревишаваща 20 сm

Официален вестник на Европейския съюз

3919

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/580

Сектор

КН 2014

– – Ленти, промазани с естествен или синтетичен,
невулканизиран каучук

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3919 10 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3919 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от
непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без
подложка, нито по друг начин съчетани с други
материали

3920 10

– От полимери на етилена
– – С дебелина, непревишаваща 0,125 mm
– – – От полиетилен, с плътност
––––

По-малка от 0,94
Полиетиленов лист, с дебелина 20 ми
крометра или повече, но непревиша
ваща 40 микрометра, предназначен за
производство на фоторезистивни по
крития за полупроводници или пе
чатни платки

Промишленост

Осв.

A

A

3920 10 24 – – – – –

Еластично фолио, непечатано

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 10 25 – – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 10 28 – – – –

Равна или по-голяма от 0,94

3920 10 40 – – – Други

L 250/581

3920 10 23 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

3920

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3920 10 81 – – – Маса за синтетична хартия, под формата на
влажни листове, съставена от отделни
влакна от полиетилен, смесени или не с це
лулозни влакна в съотношение 15 % или
по-малко, съдържаща като овлажняващ
агент воден разтвор на поли(винил алкохол)

Промишленост

Осв.

A

A

3920 10 89 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 20 21 – – – Биаксиално ориентирани

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 20 29 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 20 80 – – С дебелина, превишаваща 0,10 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 30 00 – От полимери на стирена

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 43 10 – – – С дебелина, непревишаваща 1 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 43 90 – – – С дебелина, превишаваща 1 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/582

Сектор

КН 2014

– – С дебелина, превишаваща 0,125 mm

– – С дебелина, непревишаваща 0,10 mm

Официален вестник на Европейския съюз

– От полимери на пропилена

BG

3920 20

– От полимери на винилхлорида
3920 43

– – Съдържащи тегловно не по-малко от 6 % пла
стификатори

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3920 49 10 – – – С дебелина, непревишаваща 1 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 49 90 – – – С дебелина, превишаваща 1 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 59 10 – – – Съполимер на акрилови и метакрилови ес
тери, под формата на фолио, с дебелина, не
превишаваща 150 микрометра

Промишленост

Осв.

A

A

3920 59 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

3920 49

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От акрилови полимери
3920 51 00 – – От поли(метилметакрилат)
– – Други

– От поликарбонати, алкидни смоли, алилови по
лиестери или други полиестери
3920 61 00 – – От поликарбонати
3920 62

Официален вестник на Европейския съюз

3920 59

– – От поли(етилентерефталат)
– – – С дебелина, непревишаваща 0,35 mm

3920 62 12 – – – –

L 250/583

Фолио от поли(етилен терефталат), с де
белина 72 микрометра или повече, но не
превишаваща 79 микрометра, предназна
чено за производството на гъвкави маг
нитни дискове; фолио от поли(етилен те
рефталат), с дебелина 100 микрометра
или повече, но непревишаваща 150 ми
крометра, предназначено за производ
ството на фотополимерни печатни платки

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 62 90 – – – С дебелина, превишаваща 0,35 mm

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 63 00 – – От ненаситени полиестери

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 69 00 – – От други полиестери

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 73 10 – – – Фолио, на роли или ленти, за кинематогра
фията или за фотографията

Промишленост

6,3 %

A

A

3920 73 80 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 79 10 – – – От вулканфибър

Промишленост

5,7 %

A

A

3920 79 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 91 00 – – От поли(винилбутирал)

Промишленост

6,1 %

A

A

3920 92 00 – – От полиамиди

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 93 00 – – От аминосмоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 94 00 – – От фенолни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 62 19 – – – –

Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/584

Сектор

КН 2014

– От целулоза или от химичните и производни

3920 73

3920 79

– – От целулозен ацетат

– – От други производни на целулозата

Официален вестник на Европейския съюз

3920 71 00 – – От регенерирана целулоза

– От други пластмаси

16.9.2016 г.

3920 99

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – От други пластмаси

BG

– – – От продукти на кондензационна полимери
зация или на полимеризация чрез прегрупи
ране, дори химически модифицирани
3920 99 21 – – – –

Листове или пластини от полимид, не
промазани, или промазани, или само по
крити с пластмаси

Промишленост

Осв.

A

A

3920 99 28 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3920 99 52 – – – –

Листове от поливинилфлуорид; листове
от биаксиално ориентиран поли(винил
алкохол), непромазани, съдържащи те
гловно 97 % или повече поли(винил ал
кохол), с дебелина, непревишаваща
1 mm

Промишленост

Осв.

A

A

3920 99 53 – – – –

Йонообменни мембрани, от флуорирани
пластмаси, предназначени да бъдат из
ползвани в хлоралкални електролитни
клетки

Промишленост

Осв.

A

A

3920 99 59 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 11 00 – – От полимери на стирена

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 12 00 – – От полимери на винилхлорида

Промишленост

6,5 %

A

A

3921

Официален вестник на Европейския съюз

– – – От продукти на присъединителна полиме
ризация

3920 99 90 – – – Други

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и
пластини
– Порести продукти
L 250/585

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3921 13 10 – – – От мека пяна

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 13 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 14 00 – – От регенерирана целулоза

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 19 00 – – От други пластмаси

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 90 10 – – – От полиестери

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 90 30 – – – От фенолни смоли

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 13

Бележка

– – От полиуретани

– – От продукти на кондензационна полимериза
ция или на полимеризация чрез прегрупиране,
дори химически модифицирани

– – – От аминосмоли
––––

Ламинирани
Ламинирани при високо налягане, с де
коративен слой върху едната или върху
двете страни

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 90 43 – – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Други

3921 90 55 – – – Други

16.9.2016 г.

3921 90 41 – – – – –

3921 90 49 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

BG

3921 90

Описание

L 250/586

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3921 90 60 – – От продукти на присъединителна полимериза
ция

Промишленост

6,5 %

A

A

3921 90 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3922 10 00 – Вани, душове и мивки

Промишленост

6,5 %

A

A

3922 20 00 – Седалки и капаци за тоалетни чинии

Промишленост

6,5 %

A

A

3922 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 29 10 – – – От поли(винилхлорид)

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 29 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3922

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни
чинии и техните седалки и капаци, казанчета за
тоалетни и подобни санитарни или хигиенни арти
кули

Пластмасови транспортни или опаковъчни арти
кули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други
приспособления за затваряне

3923 10 00 – Кутии, каси, щайги и подобни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

3923

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Торби, торбички, пликчета и фунийки
3923 21 00 – – От полимери на етилена
3923 29

– – От други пластмаси

L 250/587

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3923 30 10 – – С вместимост, непревишаваща 2 литра

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 30 90 – – С вместимост, превишаваща 2 литра

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 40 10 – – Ролки и подобни носители за навиване на фо
тографски или кинематографски филми или на
ленти, филми и т.н., посочени в № 8523

Промишленост

5,3 %

A

A

3923 40 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 50 10 – – Запушалки и капсули за затваряне на бутилки

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 50 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3923 30

Описание

Бележка

L 250/588

Сектор

КН 2014

– Дамаджани, бутилки, флакони и подобни арти
кули
BG

3923 40

3924

– Тапи, капаци, капсули и други приспособления
за затваряне

3924 10 00 – Съдове и прибори за сервиране или за кухня

16.9.2016 г.

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за
кухня, други домашни потреби и хигиенни или
тоалетни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

3923 50

– Ролки, шпули и подобни подложки

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 10 00 – Резервоари, бидони и подобни съдове, с вмести
мост, превишаваща 300 литра

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 20 00 – Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 30 00 – Капаци, щори (включително венецианските
щори) и подобни артикули и техните части

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 90 10 – – Принадлежности и гарнитури, предназначени
да бъдат фиксирани неподвижно на врати,
прозорци, стълбища, стени или други части на
сгради

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 90 20 – – Кабелни канали и профили

Промишленост

6,5 %

A

A

3925 90 80 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3924 90 00 – Други

3925

3926

Пластмасови артикули за оборудване в строител
ството, неупоменати, нито включени другаде

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

3925 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други изделия от пластмаси и изделия от другите
материали от № 3901 до 3914
L 250/589

3926 10 00 – Канцеларски и училищни артикули

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

3926 20 00 – Облекла и принадлежности към тях (включи
телно ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици
с един пръст)

Промишленост

6,5 %

A

A

3926 30 00 – Гарнитури за мебели, каросерии или други по
добни

Промишленост

6,5 %

A

A

3926 40 00 – Статуетки и други предмети за украса

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

3926 90 92 – – – Произведени от листове

Промишленост

6,5 %

A

A

3926 90 97 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/590

Сектор

КН 2014

BG

– Други

3926 90 50 – – Мрежи и подобни артикули за канализацион
ните отточни тръби

– – Други

40

ГЛАВА 40 — КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

4001

Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл
и аналогични естествени гуми в първични форми
или на плочи, листове или ленти
16.9.2016 г.

4001 10 00 – Латекс от естествен каучук, дори предвулканизи
ран

Официален вестник на Европейския съюз

3926 90

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4001 21 00 – – Опушени листове

Промишленост

Осв.

A

A

4001 22 00 – – Технически специфицирани каучуци (TSNR)

Промишленост

Осв.

A

A

4001 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4001 30 00 – Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични
естествени гуми

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Естествен каучук под други форми

4002

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен
от масла, в първични форми или на плочи, листове
или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с про
дукти от настоящата позиция, в първични форми
или на плочи, листове или ленти

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран
стирен-бутадиенов каучук (XSBR)

4002 11 00 – – Латекс

4002 19

– – Други

L 250/591

4002 19 10 – – – Стирен-бутадиенов каучук, получен чрез
емулсионна полимеризация (Е-SBR), под
формата на топки

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4002 19 20 – – – Стирен-бутадиен-стиренов блок съполи
мери, получени чрез полимеризация в раз
твор (SBS, термопластични еластомери), под
формата на гранули, трохи или прахове

Промишленост

Осв.

A

A

4002 19 30 – – – Стирен-бутадиенов каучук (SBR), получен
чрез полимеризация в разтвор (S-SBR), под
формата на топки

Промишленост

Осв.

A

A

4002 19 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4002 20 00 – Бутадиенов каучук (BR)

Промишленост

Осв.

A

A

4002 31 00 – – Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR)

Промишленост

Осв.

A

A

4002 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4002 41 00 – – Латекс

Промишленост

Осв.

A

A

4002 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/592

Сектор

КН 2014

Официален вестник на Европейския съюз

– Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR); халоге
ниран изобутен-изопренов каучук (CIIR или
BIIR)

– Хлоропренов (хлорбутадиенов) каучук (CR)

4002 51 00 – – Латекс

16.9.2016 г.

– Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

4002 59 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4002 60 00 – Изопренов каучук (IR)

Промишленост

Осв.

A

A

каучук

Промишленост

Осв.

A

A

4002 80 00 – Смеси от продуктите от № 4001 с продукти от
настоящата позиция

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4002 99 10 – – – Продукти, модифицирани чрез добавяне на
пластмаси

Промишленост

2,9 %

A

A

4002 99 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4003 00 00 Регенериран каучук в първични форми или на
плочи, листове или ленти

Промишленост

Осв.

A

A

4004 00 00 Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден кау
чук, дори раздробени на прах или гранули

Промишленост

Осв.

A

A

4002 70 00 – Етилен-пропилен-диенов
(EPDM)

неспрегнат

– Други

4002 91 00 – – Латекс

4002 99

– – Други

Бележка

L 250/593

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4005 10 00 – Каучук с прибавка на сажди или силициев диок
сид

Промишленост

Осв.

A

A

4005 20 00 – Разтвори; дисперсии, различни от включените в
подпозиция 4005 10

Промишленост

Осв.

A

A

4005 91 00 – – Плочи, листове и ленти

Промишленост

Осв.

A

A

4005 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4006 10 00 – Профили за поправка на гуми

Промишленост

Осв.

A

A

4006 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4007 00 00 Нишки и въжета от вулканизиран каучук

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

4005

Описание

Невулканизирани каучукови смеси в първични
форми или на плочи, листове или ленти

Официален вестник на Европейския съюз

4008

Други форми (например пръчки, тръби, профили) и
артикули (например дискове, шайби), от невулка
низиран каучук

BG

– Други

4006

Бележка

L 250/594

Сектор

КН 2014

Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулка
низиран невтвърден каучук

4008 11 00 – – Плочи, листове и ленти

16.9.2016 г.

– От порест каучук

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,9 %

A

A

4008 21 10 – – – Подови настилки и изтривалки

Промишленост

3%

A

A

4008 21 90 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

4008 29 00 – – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

4009 11 00 – – Без принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 12 00 – – С принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 21 00 – – Без принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 22 00 – – С принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4008 19 00 – – Други
– От непорест каучук

4008 21

– – Плочи, листове и ленти

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран кау
чук, дори с принадлежности (например свръзки,
колена, муфи)
– Неподсилени, нито по друг начин комбинирани
с други материали

Официален вестник на Европейския съюз

4009

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Подсилени или по друг начин комбинирани
само с метал

L 250/595

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4009 31 00 – – Без принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 32 00 – – С принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 41 00 – – Без принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4009 42 00 – – С принадлежности

Промишленост

3%

A

A

4010 11 00 – – Подсилени само с метал

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 12 00 – – Подсилени само с текстилни материали

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 19 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/596

Сектор

КН 2014

– Подсилени или по друг начин комбинирани
само с текстилни материали
BG

– Подсилени или по друг начин комбинирани с
други материали

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от
вулканизиран каучук
– Транспортни ленти

Официален вестник на Европейския съюз

4010

– Трансмисионни ремъци

16.9.2016 г.

4010 31 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецо
видно напречно сечение, с V-жлебове, с дъл
жина на обиколката от външната страна, пре
вишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4010 32 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецо
видно напречно сечение, различни от тези с
V-жлебове, с дължина на обиколката от външ
ната страна, превишаваща 60 сm, но непреви
шаваща 180 сm

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 33 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецо
видно напречно сечение, с V-жлебове, с дъл
жина на обиколката от външната страна, пре
вишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 34 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецо
видно напречно сечение, различни от тези с
V-жлебове, с дължина на обиколката от външ
ната страна, превишаваща 180 сm, но непре
вишаваща 240 сm

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 35 00 – – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии
(синхронни), с дължина на обиколката от
външната страна, превишаваща 60 сm, но не
превишаваща 150 сm

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 36 00 – – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии
(синхронни), с дължина на обиколката от
външната страна, превишаваща 150 сm, но
непревишаваща 198 сm

Промишленост

6,5 %

A

A

4010 39 00 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

4011

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Пневматични гуми от каучук, нови

L 250/597

4011 10 00 – От видовете, използвани за пътнически автомо
били (включително товарно-пътническите и съ
стезателните автомобили)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4011 20 10 – – С индекс на натоварване, по-малък или равен
на 121

Промишленост

4,5 %

A

A

4011 20 90 – – С индекс на натоварване, по-голям от 121

Промишленост

4,5 %

A

A

4011 30 00 – От видовете, използвани в авиацията

Промишленост

4,5 %

A

A

4011 40 00 – От видовете, използвани за мотоциклети

Промишленост

4,5 %

A

A

4011 50 00 – От видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

4%

A

A

4011 61 00 – – От видовете, използвани за селскостопански и
лесовъдни превозни средства и съоръжения

Промишленост

4%

A

A

4011 62 00 – – От видовете, използвани за строителни и ин
дустриални превозни средства и съоръжения,
за джанти с диаметър, непревишаващ 61 cm

Промишленост

4%

A

A

4011 63 00 – – От видовете, използвани за строителни и ин
дустриални превозни средства и съоръжения,
за джанти с диаметър, превишаващ 61 cm

Промишленост

4%

A

A

4011 69 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

4011 20

Описание

Бележка

L 250/598

Сектор

КН 2014

– От видовете, използвани за автобуси или ка
миони
BG

Официален вестник на Европейския съюз

– Други, с рисунка „рибена кост“ или други по
добни рисунки

16.9.2016 г.

4011 92 00 – – От видовете, използвани за селскостопански и
лесовъдни превозни средства и съоръжения

Промишленост

4%

A

A

4011 93 00 – – От видовете, използвани за строителни и ин
дустриални превозни средства и съоръжения,
за джанти с диаметър, непревишаващ 61 cm

Промишленост

4%

A

A

4011 94 00 – – От видовете, използвани за строителни и ин
дустриални превозни средства и съоръжения,
за джанти с диаметър, превишаващ 61 cm

Промишленост

4%

A

A

4011 99 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

4012 11 00 – – От видовете, използвани за пътнически авто
мобили (включително товарно-пътническите и
състезателни автомобили)

Промишленост

4,5 %

A

A

4012 12 00 – – От видовете, използвани за автобуси или ка
миони

Промишленост

4,5 %

A

A

4012 13 00 – – От видовете, използвани в авиацията

Промишленост

4,5 %

A

A

4012 19 00 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

4012 20 00 – Пневматични гуми, употребявани

Промишленост

4,5 %

A

A

– Други

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или
употребявани; бандажи, протектори за пневма
тични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук
– Пневматични гуми, регенерирани

Бележка

L 250/599

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4012 90 20 – – Бандажи, плътни или кухи (полуплътни)

Промишленост

2,5 %

A

A

4012 90 30 – – Протектори за пневматични гуми

Промишленост

2,5 %

A

A

4012 90 90 – – Колани (предпазни ленти)

Промишленост

4%

A

A

4013 10 00 – От видовете, използвани за пътнически автомо
били (включително товарно-пътническите и съ
стезателните автомобили), автобуси или камиони

Промишленост

4%

A

A

4013 20 00 – От видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

4%

A

A

4013 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

4014 10 00 – Презервативи

Промишленост

Осв.

A

A

4014 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2%

A

A

4012 90

4015

– Други

Вътрешни гуми от каучук

Хигиенни или фармацевтични артикули (включи
телно биберони) от невтвърден вулканизиран кау
чук, дори с части от втвърден каучук

Официален вестник на Европейския съюз

4014

Бележка

BG

4013

Описание

L 250/600

Сектор

КН 2014

Облекла и принадлежности към тях (включително
ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един
пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за вся
какъв вид употреба

4015 11 00 – – Хирургически

16.9.2016 г.

– Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с
един пръст

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4015 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

4015 90 00 – Други

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

4016 91 00 – – Подови настилки и изтривалки

Промишленост

2,5 %

A

A

4016 92 00 – – Гуми за изтриване

Промишленост

2,5 %

A

A

4016 93 00 – – Уплътнители

Промишленост

2,5 %

A

A

4016 94 00 – – Противоударни предпазители (кранци), дори
надуваеми, за акостиране на кораби

Промишленост

2,5 %

A

A

4016 95 00 – – Други надуваеми артикули

Промишленост

2,5 %

A

A

4016

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук

4016 10 00 – От порест каучук

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

4016 99

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други
– – – За превозните средства от № 8701 до 8705
Части от каучук и метал

Промишленост

2,5 %

A

A

4016 99 57 – – – –

Други

Промишленост

2,5 %

A

A

L 250/601

4016 99 52 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/602

КН 2014

– – – Други
Промишленост

2,5 %

A

A

4016 99 97 – – – –

Други

Промишленост

2,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4101 20 10 – – Пресни

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 20 30 – – Mокро осолени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 20 50 – – Сушени или сухо осолени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4017 00 00 Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви
форми, включително отпадъци и остатъци; изделия
от втвърден каучук
VIII

РАЗДЕЛ VIII — КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И
ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ
СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИ
КУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕ
ЛИЯ ОТ ЧЕРВА

41

ГЛАВА 41 — КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАР
СКИТЕ)

4101

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително
биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или
осолени, сушени, варосани, пиклирани или консер
вирани по друг начин, но недъбени, нито пергамен
тирани, нито обработени по друг начин), дори
обезкосмени или цепени

4101 20

– Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непре
вишаващо 8 kg, когато са сушени, 10 kg, когато
са сухо осолени и 16 kg, когато са пресни, мо
кро осолени или консервирани по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

Части от каучук и метал

BG

4016 99 91 – – – –

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 50 10 – – Пресни

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 50 30 – – Mокро осолени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 50 50 – – Сушени или сухо осолени

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 50 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4101 90 00 – Други, включително крупони, полукрупони и
поли

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4102 10 10 – – Агнешка

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4102 10 90 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4102 21 00 – – Пиклирани

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4102 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Описание

4101 20 80 – – Други
– Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg

Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени,
варосани, пиклирани или консервирани по друг на
чин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обра
ботени по друг начин), дори обезкосмени или це
пени, различни от тези, които са изключени със за
бележка 1, буква в) от настоящата глава

4102 10

– С вълна

Официален вестник на Европейския съюз

4102

Бележка

BG

4101 50

Сектор

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Обезкосмени или без вълна

L 250/603

4103

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

BG

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени,
варосани, пиклирани или консервирани по друг на
чин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обра
ботени по друг начин), дори обезкосмени или це
пени, различни от тези, които са изключени със за
бележка 1, буква б) или в) от настоящата глава
Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4103 30 00 – От свине

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4103 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък
(включително биволските) и от еднокопитни, обез
космени, дори цепени, но не обработени по друг
начин
– В мокро състояние (включително wet-blue)

4104 11

– – Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи

4104 11 10 – – – Цели кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските), с единична повърхност,
непревишаваща 2,6 m2

Официален вестник на Европейския съюз

4103 20 00 – От влечуги

4104

Бележка

L 250/604

КН 2014

– – – Други
––––

От едър рогат добитък (включително би
волските)
Цели кожи, с единична повърхност,
превишаваща 2,6 m2

Промишленост

Осв.

A

A

4104 11 59 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

4104 11 90 – – – –

Други

16.9.2016 г.

4104 11 51 – – – – –

4104 19

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други

4104 19 10 – – – Цели кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските), с единична повърхност,
непревишаваща 2,6 m2

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
––––

4104 19 51 – – – – –

Цели кожи, с единична повърхност,
превишаваща 2,6 m2

Промишленост

Осв.

A

A

4104 19 59 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4104 19 90 – – – –

Други

– В сухо състояние (crust)
4104 41

Официален вестник на Европейския съюз

От едър рогат добитък (включително би
волските)

– – Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи
– – – Цели кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските), с единична повърхност,
непревишаваща 2,6 m2

4104 41 11 – – – –

L 250/605

От индийски крави цели, дори без гла
вите и краката, с единично нетно тегло,
по-малко или равно на 4,5 kg, само ра
стително дъбени, дори претърпели из
вестна обработка, но явно негодни в това
си състояние за изработване на кожени
изделия

Описание

4104 41 19 – – – –

Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A
BG

– – – Други

––––

От едър рогат добитък (включително би
волските)

Цели кожи, с единична повърхност,
превишаваща 2,6 m2

Промишленост

6,5 %

A

A

4104 41 59 – – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

4104 49

Други

– – Други

– – – Цели кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските), с единична повърхност,
непревишаваща 2,6 m2

От индийски крави цели, дори без гла
вите и краката, с единично нетно тегло,
по-малко или равно на 4,5 kg, само ра
стително дъбени, дори претърпели из
вестна обработка, но явно негодни в това
си състояние за изработване на кожени
изделия

Промишленост

Осв.

A

A

4104 49 19 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

16.9.2016 г.

4104 49 11 – – – –
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4104 41 51 – – – – –

4104 41 90 – – – –

Бележка

L 250/606

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

BG

––––

От едър рогат добитък (включително би
волските)

Цели кожи, с единична повърхност,
превишаваща 2,6 m2

Промишленост

6,5 %

A

A

4104 49 59 – – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

5,5 %

A

A

Промишленост

2%

A

A

4105 30 10 – – Предварително растително дъбени кожи от
индийска овца, дори претърпели известна
обработка, но явно негодни в това си състоя
ние за производство на кожени изделия

Промишленост

Осв.

A

A

4105 30 90 – – Други

Промишленост

2%

A

A

4105

Други

Дъбени или „crust“ овчи кожи, обезкосмени, дори
цепени, но не обработени по друг начин

4105 10 00 – В мокро състояние (включително wet-blue)

4105 30

Официален вестник на Европейския съюз

4104 49 51 – – – – –

4104 49 90 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– В сухо състояние (crust)

L 250/607

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2%

A

A

4106 22 10 – – – Предварително растително дъбени кожи от
индийска коза, дори претърпели известна
обработка, но явно негодни в това си съ
стояние за производство на кожени изделия

Промишленост

Осв.

A

A

4106 22 90 – – – Други

Промишленост

2%

A

A

4106 31 00 – – В мокро състояние (включително wet-blue)

Промишленост

2%

A

A

4106 32 00 – – В сухо състояние (crust)

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4106

Описание

Бележка

L 250/608

Сектор

КН 2014

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, обез
космени, дори цепени, но не обработени по друг
начин
BG

– От кози или ярета

4106 21 00 – – В мокро състояние (включително wet-blue)

– – В сухо състояние (crust)

– От свине

4106 40

Официален вестник на Европейския съюз

4106 22

– От влечуги
16.9.2016 г.

4106 40 10 – – Предварително растително дъбени

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2%

A

A

4106 91 00 – – В мокро състояние (включително wet-blue)

Промишленост

2%

A

A

4106 92 00 – – В сухо състояние (crust)

Промишленост

2%

A

A

Описание

4106 40 90 – – Други

BG

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

4107

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обрабо
тени, включително пергаментирани кожи, от едър
рогат добитък (включително биволските) и от едно
копитни, обезкосмени, дори цепени, различни от
тези от № 4114

– Цели кожи

4107 11

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Лицеви кожи, нецепени

– – – От едър рогат добитък (включително бивол
ските), с единична повърхност, непревиша
ваща 2,6 m2

Телешки бокс

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 11 19 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 11 90 – – – Други

L 250/609

4107 11 11 – – – –

4107 12

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Цепени лицеви кожи
BG

– – – От едър рогат добитък (включително бивол
ските), с единична повърхност, непревиша
ваща 2,6 m2
4107 12 11 – – – –

Телешки бокс

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 12 19 – – – –

Други

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 12 91 – – – –

Кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските)

Промишленост

5,5 %

A

A

4107 12 99 – – – –

Кожи от еднокопитни

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 19 10 – – – От едър рогат добитък (включително бивол
ските), с единична повърхност, непревиша
ваща 2,6 m2

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 19 90 – – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

Промишленост

6,5 %

A

A

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

4107 19

Бележка

L 250/610

КН 2014

– Други, включително ленти
– – Лицеви кожи, нецепени

4107 91 10 – – – За ходила

16.9.2016 г.

4107 91

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 92 10 – – – Кожи от едър рогат добитък (включително
биволските)

Промишленост

5,5 %

A

A

4107 92 90 – – – Кожи от еднокопитни

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 99 10 – – – Кожи от едър рогат добитък (включително
биволските)

Промишленост

6,5 %

A

A

4107 99 90 – – – Кожи от еднокопитни

Промишленост

6,5 %

A

A

4112 00 00 Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обра
ботени, включително пергаментирани кожи, обез
космени, дори цепени, различни от тези от
№ 4114

Промишленост

3,5 %

A

A

4113 10 00 – От кози

Промишленост

3,5 %

A

A

4113 20 00 – От свине

Промишленост

2%

A

A

4113 30 00 – От влечуги

Промишленост

2%

A

A

Описание

4107 91 90 – – – Други

4113

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

4107 99

– – Цепени лицеви кожи

BG

4107 92

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допъл
нително обработени, включително пергаментирани
кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези
от № 4114

L 250/611

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2%

A

A

4114 10 10 – – От овце

Промишленост

2,5 %

A

A

4114 10 90 – – От други животни

Промишленост

2,5 %

A

A

4114 20 00 – Кожи с лаково или друго покритие; метализи
рани кожи

Промишленост

2,5 %

A

A

4115 10 00 – Възстановена кожа на базата на кожа или ко
жени влакна, на плочи, листове или ленти, дори
навити на рула

Промишленост

2,5 %

A

A

4115 20 00 – Изрезки и други отпадъци от обработени кожи
или от възстановена кожа, негодни за производ
ството на кожени изделия; стърготини, прах и
брашно от кожа

Промишленост

Осв.

A

A

4113 90 00 – Други

4114

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбини
рано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с
лаково или друго покритие; метализирани кожи

4114 10

– Замшеви кожи — гюдерии (включително комби
нирано маслено-формалиново дъбени кожи)

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 произ
водството на кожени изделия; стърготини, прах и
брашно от кожа

Официален вестник на Европейския съюз

4115

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/612

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

4202 11 10 – – – Куфарчета за документи, папки, ученически
чанти и други подобни

Промишленост

3%

A

A

4202 11 90 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

42

Описание

4201 00 00 Сарашки или седларски артикули за всякакви жи
вотни (включително ремъци, поводи, наколенници,
намордници, седла, кобури за седла, облекла за ку
чета и подобни артикули) от всякакъв вид мате
риали
Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфар
чета и куфарчета за документи, папки, ученически
чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапа
рати, за камери, за музикални инструменти или за
оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи
чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, ра
ници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, по
ртмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за ци
гари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти
за спортни артикули, кутии за флакони или би
жута, пудриери, кутии за златарски изделия и
други подобни, от естествена или възстановена
кожа, от пластмасови листове, от текстилни мате
риали, от вулканфибър или от картон, или покрити
изцяло или в по-голямата си част с тези материали
или с хартия

Официален вестник на Европейския съюз

4202

BG

ГЛАВА 42 — КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ
ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИ
КУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕ
ЛИЯ ОТ ЧЕРВА

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Куфари, куфарчета, включително тоалетните ку
фарчета и куфарчета за документи, папки, учени
чески чанти и други подобни
4202 11

– – С външна повърхност от естествена или от въз
становена кожа

L 250/613

4202 12

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – С външна повърхност от пластмаси или от
текстилни материали
BG

– – – От пластмасови листове
Куфарчета за документи, папки, учениче
ски чанти и други подобни

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 12 19 – – – –

Други

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 12 50 – – – От формован пластмасов материал

Промишленост

5,2 %

A

A

– – – От друг материал, включително от вулкан
фибър
4202 12 91 – – – –

Куфарчета за документи, папки, учениче
ски чанти и други подобни

Промишленост

3,7 %

A

A

4202 12 99 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

4202 19 10 – – – От алуминий

Промишленост

5,7 %

A

A

4202 19 90 – – – От друг материал

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

4202 12 11 – – – –

4202 19

Бележка

L 250/614

КН 2014

– – Други

– Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, включи
телно тези без дръжки
16.9.2016 г.

4202 21 00 – – С външна повърхност от естествена или от въз
становена кожа

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4202 22 10 – – – От пластмасови листове

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 22 90 – – – От текстилни материали

Промишленост

3,7 %

A

A

4202 29 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

4202 32 10 – – – От пластмасови листове

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 32 90 – – – От текстилни материали

Промишленост

3,7 %

A

A

4202 39 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

4202 91 10 – – – Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и
чанти за спортни артикули

Промишленост

3%

A

A

4202 91 80 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

4202 22

– – С външна повърхност от пластмасови листове
или от текстилни материали

– Джобни артикули или артикули за ръчни чанти
4202 31 00 – – С външна повърхност от естествена или от въз
становена кожа
4202 32

– – С външна повърхност от пластмасови листове
или от текстилни материали

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
4202 91

– – С външна повърхност от естествена или от въз
становена кожа

L 250/615

4202 92

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – С външна повърхност от пластмасови листове
или от текстилни материали
BG

– – – От пластмасови листове
4202 92 11 – – – –

Пътни чанти, тоалетни чантички, раници
и чанти за спортни артикули

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 92 15 – – – –

Калъфи за музикални инструменти

Промишленост

6,7 %

A

A

4202 92 19 – – – –

Други

Промишленост

9,7 %

A

A

4202 92 91 – – – –

Пътни чанти, тоалетни чантички, раници
и чанти за спортни артикули

Промишленост

2,7 %

A

A

4202 92 98 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

9%

A

A

4203 29 10 – – – Защитни, за всякакви професии

Промишленост

9%

A

A

4203 29 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4202 99 00 – – Други
Облекла и допълнения към облеклото, от есте
ствена или възстановена кожа

4203 10 00 – Облекла

Официален вестник на Европейския съюз

– – – От текстилни материали

4203

Бележка

L 250/616

КН 2014

– Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с
един пръст
4203 21 00 – – Специално предназначени за практикуване на
спорт
4203 29

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4203 30 00 – Колани, поясоци и колани с презрамки

Промишленост

5%

A

A

4203 40 00 – Други допълнения към облеклото

Промишленост

5%

A

A

4205 00 11 – – Транспортни ленти или трансмисионни ре
мъци

Промишленост

2%

A

A

4205 00 19 – – Други

Промишленост

3%

A

A

4205 00 90 – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

4206 00 00 Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пи
кочни мехури или от сухожилия

Промишленост

1,7 %

A

A

4301 10 00 – От норки, цели, дори без главите, опашките или
крачетата

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4301 30 00 – От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“,
„каракул“, „персиана“ или подобни, от агнета от
Индия, Китай, Монголия или Тибет, цели, дори
без главите, опашките или крачетата

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4205 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други изделия от естествена или възстановена кожа
– За технически цели

ГЛАВА 43 — КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА
ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ

4301

Сурови кожухарски кожи (включително главите,
опашките, крачетата и други части, годни за упо
треба в кожухарството), различни от суровите
кожи от № 4101, 4102 или 4103

Официален вестник на Европейския съюз

43

L 250/617

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Осв.

A

A

4301 80 00 – Други кожухарски кожи, цели, дори без главите,
опашките или крачетата

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

4301 90 00 – Глави, опашки, крачета и други части, годни за
употреба в кожухарството

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4302 19 15 – – – От бобри, мускусен плъх или лисици

Промишленост

Осв.

A

A

4302 19 35 – – – От питомни или от диви зайци

Промишленост

Осв.

A

A

4302

Дъбени или апретирани кожухарски кожи (вклю
чително главите, опашките, крачетата и други ча
сти, отпадъци и изрезки), несъединени или съеди
нени (но не посредством други материали), раз
лични от включените в № 4303
– Цели кожухарски кожи, дори без главите, опаш
ките или крачетата, несъединени

4302 11 00 – – От норка
4302 19

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

4301 60 00 – От лисици, цели, дори без главите, опашките
или крачетата

Бележка

L 250/618

КН 2014

– – – От тюлени
От малки гренландски тюленчета (с бяла
козина) или от малки качулати тюленчета
(със син гръб)

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 19 49 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

16.9.2016 г.

4302 19 41 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – От овце или от агнета
Промишленост

Осв.

A

A

4302 19 80 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 19 99 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 20 00 – Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци
и изрезки, несъединени

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 30

– Цели кожухарски кожи и техните части и из
резки, съединени

4302 30 10 – – „Удължени“ кожухарски кожи
– – Други
4302 30 25 – – – От питомни или от диви зайци

Официален вестник на Европейския съюз

От агнета, наречени „астраган“, „брайтш
ванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни,
от агнета от Индия, Китай, Монголия или
Тибет

BG

4302 19 75 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – От тюлени
От малки гренландски тюленчета (с бяла
козина) или от малки качулати тюленчета
(със син гръб)

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 30 55 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

4302 30 99 – – – Други

L 250/619

4302 30 51 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4303 10 10 – – От кожухарски кожи от малки гренландски
тюленчета (с бяла козина) или от малки качу
лати тюленчета (със син гръб)

Промишленост

3,7 %

A

A

4303 10 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

4303 90 00 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

4304 00 00 Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изку
ствени кожухарски кожи

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Облекла, допълнения към облеклото и други арти
кули от кожухарски кожи

4303 10

– Облекла и допълнения към облеклото

BG

4303

Бележка

L 250/620

Сектор

КН 2014

РАЗДЕЛ IX — ДЪРВEН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ
ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА;
КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И
КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

44

ГЛАВА 44 — ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА

4401

Дърва за горене под формата на трупчета, цепе
ници, клони, снопчета или подобни форми; дървен
материал на плочки или частици; дървени стърго
тини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под
формата на трупчета, брикети, топчета или в по
добни форми
16.9.2016 г.

4401 10 00 – Дърва за горене под формата на трупчета, цепе
ници, клони, снопчета или подобни форми

Официален вестник на Европейския съюз

IX

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4401 21 00 – – Иглолистен

Промишленост

Осв.

A

A

4401 22 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Дървен материал на плочки или частици

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори
агломерирани под формата на трупчета, брикети,
топчета или в подобни форми

4401 39

– – Други

4401 39 20 – – – Агломерирани (например брикети)
– – – Други
4401 39 30 – – – –

Дървени стърготини

Промишленост

Осв.

A

A

4401 39 80 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

4402 10 00 – От бамбук

Промишленост

Осв.

A

A

4402 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4402

4403

Официален вестник на Европейския съюз

4401 31 00 – – Дървесни пелети

Дървени въглища (включително въглищата от че
рупки или костилки), дори агломерирани

4403 10 00 – Обработен с боя, креозот или други консерванти

L 250/621

Необработен дървен материал, дори обелен, със
или без беловина, двустранно или четиристранно
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат
или правоъгълник

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4403 20 11 – – – Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20 19 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20 31 – – – Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20 39 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20 91 – – – Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20 99 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4403 49 10 – – – Африканско акажу, ироко и сапели

Промишленост

Осв.

A

A

4403 49 35 – – – Окуме и сипо

Промишленост

Осв.

A

A

4403 49 95 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

4403 20

Описание

Бележка

L 250/622

Сектор

КН 2014

– Друг, иглолистен
BG

– – От смърч от вида Picea abies Karst или от гре
беновидна ела (сребриста ела) (Abies alba
Mill.)

– – Друг

Официален вестник на Европейския съюз

– – От бор от вида Pinus sylvestris L.

– Друг, от тропическите дървесни видове, посо
чени в забележка 2 към подпозициите от настоя
щата глава
4403 41 00 – – Тъмночервено меранти, светлочервено меранти
и меранти бакау
4403 49

– – Друг

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4403 91 10 – – – Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 91 90 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

4403 92 10 – – – Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 92 90 – – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

4403 99 10 – – – От топола

Промишленост

Осв.

A

A

4403 99 30 – – – От евкалипт

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

– Друг
4403 91

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От дъб (Quercus spp.)
BG

4403 92

– – Друг

– – – От бреза
Напречно нарязан, необелен дървен мате
риал

Промишленост

Осв.

A

A

4403 99 59 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4403 99 95 – – – Друг
4404

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 на
чин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки
на инструменти или други подобни; дървени
пръчки, ленти и други подобни

4404 10 00 – От иглолистен дървен материал

L 250/623

4403 99 51 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

4403 99

– – От бук (Fagus spp.)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4404 20 00 – От друг дървен материал

Промишленост

Осв.

A

A

4405 00 00 Дървесен талаш; дървесно брашно

Промишленост

Осв.

A

A

4406 10 00 – Неимпрегнирани

Промишленост

Осв.

A

A

4406 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4406

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/624

Сектор

КН 2014

Дървени траверси за железопътни или подобни ли
нии

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, це
пен или кръгообразно нарязан, дори рендосан,
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина
над 6 mm

4407 10

– Иглолистен

4407 10 15 – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендо
сан или шлифован
– – Друг
– – – Рендосан
4407 10 31 – – – –

От смърч от вида Picea abies Karst или от
гребеновидна ела (сребриста ела) (Abies
alba Mill.)

Промишленост

Осв.

A

A

4407 10 33 – – – –

От бор от вида Pinus sylvestris L.

Промишленост

Осв.

A

A

4407 10 38 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

4407

– – – Друг
От смърч от вида Picea abies Karst. или от
гребеновидна ела (сребриста ела) (Abies
alba Mill.)

16.9.2016 г.

4407 10 91 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4407 10 93 – – – –

От бор от вида Pinus sylvestris L.

Промишленост

Осв.

A

A

4407 10 98 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

Описание

КН 2014

– От тропическите дървесни видове, посочени в за
бележка 2 към подпозициите от настоящата
глава
4407 21

– – Махагон (Swietenia spp.)

– – – Друг
4407 21 91 – – – –

Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 21 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 22

– – Вирола, имбуия и балса

4407 22 10 – – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

Официален вестник на Европейския съюз

4407 21 10 – – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

– – – Друг
4407 22 91 – – – –

Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 22 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 25

– – Тъмночервено меранти, светлочервено ме
ранти, меранти бакау
L 250/625

4407 25 10 – – – Клинозъбно съединен, дори рендосан или
шлифован

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/626

КН 2014

– – – Друг
Промишленост

2%

A

A

4407 25 50 – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 25 90 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 26

– – Бял лауан, бяло меранти, бяла сарая, жълто
меранти, алан

4407 26 10 – – – Клинозъбно съединен, дори рендосан или
шлифован
– – – Друг
4407 26 30 – – – –

Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 26 50 – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 26 90 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 27

Официален вестник на Европейския съюз

Рендосан

BG

4407 25 30 – – – –

– – Сапели

4407 27 10 – – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован
– – – Друг
Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 27 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

16.9.2016 г.

4407 27 91 – – – –

4407 28

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,5 %

A

A

– – Ироко

4407 28 10 – – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Друг
Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 28 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 29

– – Друг

4407 29 15 – – – Клинозъбно съединен, дори рендосан или
шлифован
– – – Друг
––––

Африканско акажу, азобе, дибету,
иломба, джелутонг, джонгконг, капур,
кемпас, керуинг, лимба, макоре, мансо
ния, мирбау, обече, окуме, палисандър от
Рио, парски палисандър, розов палисан
дър, рамин, сипо, тиик и тиама

–––––

Официален вестник на Европейския съюз

4407 28 91 – – – –

Рендосан
Парски палисандър, палисандър от
Рио и розов палисандър

Промишленост

2%

A

A

4407 29 25 – – – – – –

Друг

Промишленост

2%

A

A

4407 29 45 – – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 29 60 – – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/627

4407 29 20 – – – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/628

КН 2014

Друг
Рендосан

Промишленост

2%

A

A

4407 29 85 – – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 29 95 – – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

BG

4407 29 83 – – – – –

– Друг
– – От дъб (Quercus spp.)

4407 91 15 – – – Шлифован; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован
– – – Друг
––––

Рендосан

4407 91 31 – – – – –

Паркетни дъски и фризи, несглобени

Промишленост

Осв.

A

A

4407 91 39 – – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4407 91 90 – – – –

Друг

4407 92 00 – – От бук (Fagus spp.)
4407 93

Официален вестник на Европейския съюз

4407 91

– – От клен (Acer spp.)
16.9.2016 г.

4407 93 10 – – – Рендосан; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Друг
Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 93 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4407 94

– – От череша (Prunus spp.)

– – – Друг
4407 94 91 – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 94 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – От ясен (Fraxinus spp.)

4407 95 10 – – – Рендосан; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

Официален вестник на Европейския съюз

4407 94 10 – – – Рендосан; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

4407 95

BG

4407 93 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Друг
4407 95 91 – – – –

Шлифован

Промишленост

2,5 %

A

A

4407 95 99 – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4407 99

– – Друг
L 250/629

4407 99 27 – – – Рендосан; клинозъбно съединен, дори рен
досан или шлифован

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,5 %

A

A

Бележка

L 250/630

КН 2014

– – – Друг

––––

Шлифован

BG

4407 99 40 – – – –

Друг
От топола

Промишленост

Осв.

A

A

4407 99 96 – – – – –

От тропически дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4407 99 98 – – – – –

Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

4408 10 91 – – – Дъсчици, предназначени за изработка на
моливи

Промишленост

Осв.

A

A

4408 10 98 – – – Друг

Промишленост

4%

A

A

4408

Фурнирни листове (включително тези, получени
чрез нацепване на слоест дървен материал), разви
ван фурнир за шперплат или листове за подобен
слоест дървен материал и друг дървен материал,
надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно раз
вит, дори рендосан, шлифован, челно или клино
зъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

4408 10

– От иглолистен дървен материал

4408 10 15 – – Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен,
дори рендосан или шлифован

Официален вестник на Европейския съюз

4407 99 91 – – – – –

– – Друг

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,9 %

A

A

– От тропическите дървесни видове, посочени в за
бележка 2 кьм подпозициите от настоящата
глава

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

4408 31

– – Тъмночервено меранти, светлочервено ме
ранти, меранти бакау

4408 31 11 – – – Клинозъбно съединен, дори рендосан или
шлифован

4408 31 21 – – – –

Рендосан

Промишленост

4%

A

A

4408 31 25 – – – –

Шлифован

Промишленост

4,9 %

A

A

4408 31 30 – – – –

Друг

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

4,9 %

A

A

4408 39

– – Друг
– – – Африканско акажу, лимба, махагон (Swiete
nia spp.), обече, окуме, парски палисандър,
палисандър от Рио, розов палисандър, са
пели, сипо, вирола и бял лауан

4408 39 15 – – – –

––––

Шлифован; клинозъбно съединен, дори
рендосан или шлифован

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Друг

Друг
Рендосан

Промишленост

4%

A

A

4408 39 30 – – – – –

Друг

Промишленост

6%

A

A

L 250/631

4408 39 21 – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

L 250/632

КН 2014

– – – Друг

––––

Рендосан; шлифован; клинозъбно съеди
нен, дори рендосан или шлифован
Друг

4408 39 70 – – – – –

Дъсчици, предназначени за производ
ство на моливи
Друг

4408 39 85 – – – – – –

С дебелина, непревишаваща 1 mm

Промишленост

4%

A

A

4408 39 95 – – – – – –

С дебелина, превишаваща 1 mm

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Друг

4408 90 15 – – Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен,
дори рендосан или шлифован

Официален вестник на Европейския съюз

–––––

4408 90

BG

4408 39 55 – – – –

– – Друг
4408 90 35 – – – Дъсчици, предназначени за изработка на
моливи
– – – Друг
С дебелина, непревишаваща 1 mm

Промишленост

4%

A

A

4408 90 95 – – – –

С дебелина, превишаваща 1 mm

Промишленост

4%

A

A

16.9.2016 г.

4408 90 85 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4409 10 11 – – Дървени профили за рамки за картини, фотог
рафии, огледала или за други подобни арти
кули

Промишленост

Осв.

A

A

4409 10 18 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4409

Дървен материал (включително паркетни дъски и
фризи, несглобени), профилиран (нутван, федеро
ван, жлебован, фалцован, кантован, свързан под
формата на V, формован за корнизи, със заоблени
ръбове или обработен по подобен начин) по дъл
жината на един или на няколко ръбове или страни,
дори рендосан, шлифован или клинозъбно съеди
нен

4409 10

– Иглолистен

4409 29

Официален вестник на Европейския съюз

– Различен от иглолистния
4409 21 00 – – От бамбук

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

4409 29 10 – – – Дървени профили за рамки за картини, фо
тографии, огледала или за други подобни
артикули
– – – Други
Паркетни дъски и фризи, несглобени

Промишленост

Осв.

A

A

4409 29 99 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/633

4409 29 91 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4410 11 10 – – – Необработени или само шлифовани

Промишленост

7%

A

A

4410 11 30 – – – Повърхностно покрити с импрегнирана с
меламин хартия

Промишленост

7%

A

A

4410 11 50 – – – Повърхностно покрити с декоративни слое
сти плочи или листове от пластмаса

Промишленост

7%

A

A

4410 11 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4410 12 10 – – – Необработени или само шлифовани

Промишленост

7%

A

A

4410 12 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4410 19 00 – – Други

Промишленост

7%

A

A

4410

Описание

BG

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени
„oriented strand board“(OSB) и подобни плочи (на
пример „waferboards“) от дървен материал или от
други дървесинни материали, дори агломерирани
със смоли или с други органични свързващи веще
ства

Бележка

L 250/634

Сектор

КН 2014

– От дърво

4410 12

– – Плочи от дървесни частици

Официален вестник на Европейския съюз

4410 11

– – Плочи, наречени „oriented strand board“
(ОSВ)

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

7%

A

A

4411 12 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 12 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4411 13 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 13 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4411 14 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 14 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4410 90 00 – Други

4411

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други
дървесинни материали, дори агломерирани със
смоли или други органични свързващи вещества

– Плочи от дървесни влакна със средна плътност
(MDF)

4411 13

4411 14

– – С дебелина, непревишаваща 5 mm

– – С дебелина, превишаваща 5 mm, но непреви
шаваща 9 mm

Официален вестник на Европейския съюз

4411 12

– – С дебелина, превишаваща 9 mm

L 250/635

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4411 92 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 92 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4411 93 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 93 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4411 94 10 – – – Без механична обработка и без повърхно
стно покритие

Промишленост

7%

A

A

4411 94 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

10 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/636

Сектор

КН 2014

– Други

4411 94

4412

– – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3

– – С плътност, превишаваща 0,5 g/cm3, но непре
вишаваща 0,8 g/cm3

– – С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm3

Официален вестник на Европейския съюз

4411 93

BG

4411 92

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен
слоест дървен материал
16.9.2016 г.

4412 10 00 – От бамбук

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4412 31 10 – – – От африканско акажу, тъмночервено ме
ранти, светлочервено меранти, лимба, маха
гон (Swietenia spp.), обече, окуме, парски
палисандър, палисандър от Рио, розов пали
сандър, сапели, сипо, вирола или бял лауан

Промишленост

10 %

A

A

4412 31 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4412 32 10 – – – От бреза, бряст, бук, габър, дъб, дървета от
рода Carya, дървета от рода Platanus, дър
вета от рода Robinia, елша, кестен, клен,
конски кестен, липа, лирово дърво (дърво
лале), орех, топола, череша или ясен

Промишленост

7%

A

A

4412 32 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

4412 39 00 – – Други

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

10 %

A

A

Описание

– Друг шперплат, съставен изключително от дър
весни листове (различни от бамбука), с единична
дебелина, непревишаваща 6 mm

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

4412 31

– – Други, с най-малко един външен пласт от дър
вен материал, различен от иглолистния

Официален вестник на Европейския съюз

4412 32

– – С най-малко един външен пласт от тропиче
ските дървесни видове, посочени в забележка 2
кьм подпозициите от настоящата глава

– Други
4412 94

– – С дъсчена, летвена или лентова сърцевина
L 250/637

4412 94 10 – – – С най-малко един външен пласт от дървен
материал, различен от иглолистния

Описание

4412 94 90 – – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

6%

A

A

Бележка

BG

4412 99

Сектор

L 250/638

КН 2014

– – Други

4412 99 30 – – – С най-малко един пласт от дървесни ча
стици

– – – Други

С най-малко един външен пласт от дър
вен материал, различен от иглолистния

4412 99 40 – – – – –

От бреза, бряст, бук, габър, дъб, дър
вета от рода Carya, дървета от рода
Platanus, дървета от рода Robinia,
елша, кестен, клен, конски кестен,
липа, лирово дърво (дърво лале), орех,
топола, череша или ясен

Промишленост

10 %

A

A

4412 99 50 – – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

4412 99 85 – – – –

Други

4413 00 00 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъ
ски или профили

4414 00

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала
или други подобни
16.9.2016 г.

4414 00 10 – От тропическите дървесни видове, посочени в
допълнителна забележка 2 от настоящата глава

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4415 10 10 – – Каси, касетки, щайги, барабани и други по
добни амбалажи

Промишленост

4%

A

A

4415 10 90 – – Барабани за кабели

Промишленост

3%

A

A

4415 20 20 – – Обикновени палети; подпори за палети

Промишленост

3%

A

A

4415 20 90 – – Други

Промишленост

4%

A

A

4416 00 00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и
техните части, от дървен материал, включително за
готовките за дъги

Промишленост

Осв.

A

A

4417 00 00 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела
за четки, дръжки за метли или четки, от дървен ма
териал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен ма
териал

Промишленост

Осв.

A

A

4414 00 90 – От други дървесни видове

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амба
лажи от дървен материал; дървени барабани за ка
бели; обикновени палети, бокс палети и други то
вароносители от дърво; дървени подпори за палети

4415 10

– Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амба
лажи; барабани за кабели

– Обикновени палети, бокс палети и други товаро
носители; подпори за палети

Официален вестник на Европейския съюз

4415 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/639

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4418 10 10 – – От тропическите дървесни видове, посочени в
допълнителна забележка 2 от настоящата
глава

Промишленост

3%

A

A

4418 10 50 – – От иглолистни дървесни видове

Промишленост

3%

A

A

4418 10 90 – – От друг дървен материал

Промишленост

3%

A

A

4418 20 10 – – От тропическите дървесни видове, посочени в
допълнителна забележка 2 от настоящата
глава

Промишленост

3%

A

A

4418 20 50 – – От иглолистни дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4418 20 80 – – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4418 40 00 – Кофражи за бетониране

Промишленост

Осв.

A

A

4418 50 00 – Покривни шиндри

Промишленост

Осв.

A

A

4418 60 00 – Стълбове и греди

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

4418

Дърводелски изделия и части за конструкции от
дърво, включително порестите дървесни плочи, съе
динени плочи за подови настилки и покривните
шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал

4418 10

– Прозорци, френски прозорци и техните каси

– Врати и техните каси и прагове

4418 71 00 – – За мозаичен под

16.9.2016 г.

– Сглобени плочи за подови покрития

Официален вестник на Европейския съюз

4418 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/640

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4418 72 00 – – Други, многослойни

Промишленост

Осв.

A

A

4418 79 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4418 90 10 – – От лепена слоеста дървесина

Промишленост

Осв.

A

A

4418 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4419 00 10 – От тропическите дървесни видове, посочени в
допълнителна забележка 2 от настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

4419 00 90 – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4420 10 11 – – От тропическите дървесни видове, посочени в
допълнителна забележка 2 от настоящата
глава

Промишленост

3%

A

A

4420 10 19 – – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

4%

A

A

4418 90

– Други

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от
дървен материал

4420

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен мате
риал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за
златарски изделия и други подобни, от дървен ма
териал; статуетки и други изделия за украса, от
дървен материал; артикули за вътрешно обзаве
ждане от дървен материал, невключени в глава 94

4420 10

– Статуетки и други изделия за украса от дървен
материал

4420 90

Официален вестник на Европейския съюз

4419 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
L 250/641

4420 90 10 – – Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен
материал

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4420 90 91 – – – От тропическите дървесни видове, посочени
в допълнителна забележка 2 от настоящата
глава

Промишленост

3%

A

A

4420 90 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

4%

A

A

4421 90 95 – – – Ковчези

Промишленост

Осв.

A

A

4421 90 97 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4501 10 00 – Естествен корк, необработен или само почистен

Промишленост

Осв.

A

A

4501 90 00 – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/642

Сектор

КН 2014

– – Други

Други изделия от дървен материал

– Други

4421 90 91 – – От плочи от дървесни влакна
– – Други

45

ГЛАВА 45 — КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ

4501

Естествен корк, необработен или само почистен; от
падъци от корк; натрошен, гранулиран или пулве
ризиран корк

Официален вестник на Европейския съюз

4421 10 00 – Закачалки за облекла
4421 90

BG

4421

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4503 10 10 – – Цилиндрични

Промишленост

4,7 %

A

A

4503 10 90 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

4503 90 00 – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

4504 10 11 – – – За пенливи вина, дори с дискове от есте
ствен корк

Промишленост

4,7 %

A

A

4504 10 19 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

4502 00 00 Естествен корк, обелен или просто изрязан в ква
дратна форма или представен под формата на ку
бове, плочи, листове или ленти с квадратна или
правоъгълна форма (включително заготовките за
тапи с незаоблени краища)
4503

Изделия от естествен корк

4503 10

– Тапи

Агломериран корк (със или без свързващо веще
ство) и изделия от агломериран корк

4504 10

– Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки
с всякаква форма; плътни цилиндри, включи
телно дисковете

Официален вестник на Европейския съюз

4504

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Тапи

4504 10 91 – – – Със свързващо вещество

L 250/643

– – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,7 %

A

A

4504 90 20 – – Тапи

Промишленост

4,7 %

A

A

4504 90 80 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

4601 21 10 – – – Изработени от сплитки и подобни артикули
от материали за плетене

Промишленост

3,7 %

A

A

4601 21 90 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Описание

4504 10 99 – – – Други
– Други

ГЛАВА 46 — ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ
ИЗДЕЛИЯ

4601

Сплитки и подобни артикули от материали за пле
тене, дори свързани на ленти; материали за пле
тене, сплитки и подобни артикули от материали за
плетене, изтъкани или паралелно подредени в една
плоскост, дори завършени (например рогозки, из
тривалки и решетки)

Официален вестник на Европейския съюз

46

BG

4504 90

– Рогозки, изтривалки и решетки от растителни
материали
4601 21

4601 22

Бележка

L 250/644

Сектор

КН 2014

– – От бамбук

– – От ратан
16.9.2016 г.

4601 22 10 – – – Изработени от сплитки и подобни артикули
от материали за плетене

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

4601 29 10 – – – Изработени от сплитки и подобни артикули
от материали за плетене

Промишленост

3,7 %

A

A

4601 29 90 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4601 22 90 – – – Други
– – Други

BG

4601 29

– – От бамбук

4601 92 05 – – – Сплитки и подобни артикули от материали
за плетене, дори свързани на ленти
– – – Други
4601 92 10 – – – –

Изработени от сплитки и подобни арти
кули от материали за плетене

Промишленост

3,7 %

A

A

4601 92 90 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

4601 93

Официален вестник на Европейския съюз

– Други
4601 92

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От ратан

4601 93 05 – – – Сплитки и подобни артикули от материали
за плетене, дори свързани на ленти
– – – Други
Изработени от сплитки и подобни арти
кули от материали за плетене

L 250/645

4601 93 10 – – – –

Описание

4601 93 90 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – От други растителни материали

4601 94 05 – – – Сплитки и подобни артикули от материали
за плетене, дори свързани на ленти

Бележка

BG

4601 94

Други

Сектор

L 250/646

КН 2014

– – – Други
Изработени от сплитки и подобни арти
кули от материали за плетене

Промишленост

3,7 %

A

A

4601 94 90 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

4601 99

– – Други

4601 99 05 – – – Сплитки и подобни артикули от материали
за плетене, дори свързани на ленти
– – – Други
4601 99 10 – – – –

Изработени от сплитки и подобни арти
кули от материали за плетене

Промишленост

4,7 %

A

A

4601 99 90 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

4602

Официален вестник на Европейския съюз

4601 94 10 – – – –

Кошничарски изделия, изработени директно във
форма, от материалите за плетене или конфекцио
нирани с помощта на артикулите от № 4601; изде
лия от луфа

4602 11 00 – – От бамбук

16.9.2016 г.

– От растителни материали

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

4602 19 10 – – – Сламени обвивки за бутилки, служещи за
амбалаж или за предпазване

Промишленост

1,7 %

A

A

4602 19 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

4602 90 00 – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

4701 00 10 – Термомеханична дървесна маса

Промишленост

Осв.

A

A

4701 00 90 – Друга

Промишленост

Осв.

A

A

4702 00 00 Химична дървесна маса за разтваряне

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4602 12 00 – – От ратан
– – Други

РАЗДЕЛ X — ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ
ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ;
ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПА
ДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕ
ЛИЯ ОТ ТЯХ

47

ГЛАВА 47 — ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ
ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ;
ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПА
ДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)

4701 00

Механична дървесна маса

4703

Официален вестник на Европейския съюз

X

BG

4602 19

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

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

4703 11 00 – – От иглолистни дървесни видове

L 250/647

– Неизбелена

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4703 21 00 – – От иглолистни дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4703 29 00 – – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4704 11 00 – – От иглолистни дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4704 19 00 – – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4704 21 00 – – От иглолистни дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4704 29 00 – – От други дървесни видове

Промишленост

Осв.

A

A

4705 00 00 Дървесна маса, получена при съчетанието на меха
нична и химична обработка

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4703 19 00 – – От други дървесни видове

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от ма
сата за разтваряне
– Неизбелена

– Полуизбелена или избелена

4706

4706 10 00 – Маса от памучен линтер

16.9.2016 г.

Влакнести маси, получени от хартия или картон за
рециклиране (отпадъци и остатъци) или от други
влакнести целулозни материали

Официален вестник на Европейския съюз

4704

BG

– Полуизбелена или избелена

Бележка

L 250/648

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4706 20 00 – Влакнести маси, получени от хартия или картон
за рециклиране (отпадъци и остатъци)

Промишленост

Осв.

A

A

4706 30 00 – Други от бамбук

Промишленост

Осв.

A

A

4706 91 00 – – Механични

Промишленост

Осв.

A

A

4706 92 00 – – Химични

Промишленост

Осв.

A

A

4706 93 00 – – Получена при съчетанието на механична и хи
мична обработка

Промишленост

Осв.

A

A

4707 10 00 – От неизбелени крафт хартии или картони или от
навълнени хартии или картони

Промишленост

Осв.

A

A

4707 20 00 – Други хартии или картони, получени главно от
избелена, но неоцветена химична маса

Промишленост

Осв.

A

A

4707 30 10 – – Стари и непродадени вестници, списания, те
лефонни указатели, брошури и рекламни мате
риали

Промишленост

Осв.

A

A

4707 30 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

4707 30

Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и
остатъци)

Официален вестник на Европейския съюз

4707

– Хартии или картони, получени главно от меха
нична маса (например вестници, списания и по
добни печатни издания)

L 250/649

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4707 90 10 – – Несортирани

Промишленост

Осв.

A

A

4707 90 90 – – Сортирани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4802 10 00 – Хартии и картони, произведени на отделни ли
стове (ръчно отлята хартия)

Промишленост

Осв.

A

A

4802 20 00 – Основи от хартии и картони за светлочувстви
телни, топлочувствителни или електрочувстви
телни хартии или картони

Промишленост

Осв.

A

A

4802 40 10 – – Без влакна, получени по механичен способ
или на които най-много 10 % тегловно от об
щото влакнесто съдържание е от такива
влакна

Промишленост

Осв.

A

A

4802 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4707 90

– Други, включително несортирани отпадъци и
остатъци

ГЛАВА 48 — ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ
ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАР
ТОН

4802 40

Хартии и картони, непромазани, от видовете, из
ползвани за писане, печатане или други графични
цели, и хартии и картони за карти или за ленти за
перфориране, неперфорирани, на роли или на ли
стове с квадратна или правоъгълна форма, с вся
какви размери, различни от хартиите от № 4801
или 4803; хартии и картони, произведени на от
делни листове (ръчно отлята хартия)

Официален вестник на Европейския съюз

4801 00 00 Вестникарска хартия, на роли или на листове
4802

Бележка

BG

48

Описание

L 250/650

Сектор

КН 2014

– Основи от хартии за тапети

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4802 55 15 – – – С тегло 40 g/m2 или повече, но по-малко
от 60 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4802 55 25 – – – С тегло 60 g/m2 или повече, но по-малко
от 75 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4802 55 30 – – – С тегло на 75 g/m2 или повече, но по-малко
от 80 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4802 55 90 – – – С тегло 80 g/m2 или повече

Промишленост

Осв.

A

A

4802 56 20 – – – С размери на едната страна 297 mm и на
другата страна 210 mm (формат А4)

Промишленост

Осв.

A

A

4802 56 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4802 57 00 – – Други, с тегло 40 g/m2 или повече, но непре
вишаващо 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4802 54 00 – – С тегло, по-малко от 40 g/m2
4802 55

– – С тегло 40 g/m2 или повече, но непревиша
ващо 150 g/m2, на роли
Официален вестник на Европейския съюз

4802 56

BG

– Други хартии и картони без влакна, получени по
механичен или химико-механичен способ или на
които най-много 10 % тегловно от общото влак
несто съдържание е от такива влакна

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С тегло 40 g/m2 или повече, но непревиша
ващо 150 g/m2, на листове, на които едната
страна не превишава 435 mm и другата
страна не превишава 297 mm в несгънато по
ложение

L 250/651

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4802 58 10 – – – На роли

Промишленост

Осв.

A

A

4802 58 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4802 61 15 – – – С тегло, по-малко от 72 g/m2, на които по
вече от 50 % тегловно от общото влакнесто
съдържание е от влакна, получени по меха
ничен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4802 61 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4802 62 00 – – На листове, на които едната страна не преви
шава 435 mm и другата страна не превишава
297 mm в несгънато положение

Промишленост

Осв.

A

A

4802 69 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4802 58

Описание

Бележка

L 250/652

Сектор

КН 2014

– – С тегло, превишаващо 150 g/m2
BG

– Други хартии и картони, на които повече от
10 % тегловно от общото влакнесто съдържание
е от влакна, получени по механичен или хи
мико-механичен способ

4803 00

– – На роли

4803 00 10 – Целулозна вата

16.9.2016 г.

Хартии от видовете, използвани за направа на тоа
летна 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, дори крепирани, плисирани, ре
лефно щамповани, перфорирани, повърхностно оц
ветени, повърхностно декорирани или напечатани,
на роли или на листове

Официален вестник на Европейския съюз

4802 61

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4803 00 31 – – Непревишаващо 25 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4803 00 39 – – Превишаващо 25 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4803 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

– Крепирани хартии и платна от целулозни
влакна, наречени „tissue“, с тегло на слой

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4804

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на
роли или на листове, различни от тези в № 4802
или 4803

– Крафтлайнер

4804 11

– – Неизбелен

– – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

С тегло, по-малко от 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4804 11 15 – – – –

С тегло 150 g/m2 или повече, но помалко от 175 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4804 11 19 – – – –

С тегло 175 g/m2 или повече

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4804 11 90 – – – Други

L 250/653

4804 11 11 – – – –

4804 19

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/654

КН 2014

– – Други
BG

– – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

––––

4804 19 12 – – – – –

По-малко от 175 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4804 19 19 – – – – –

175 g/m2 или повече

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4804 21 10 – – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4804 21 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4804 19 30 – – – –

Други

4804 19 90 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Съставени от един или повече неизбелени
слоя и от един външен слой, избелен, по
луизбелен или оцветен в масата си, с те
гло:

– Крафт хартии за торби

4804 21

– – Неизбелени

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4804 29 10 – – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4804 29 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4804 29

– – Други

4804 31

– – Неизбелени
– – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

4804 31 51 – – – –

За изолация в електротехниката

Промишленост

Осв.

A

A

4804 31 58 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4804 31 80 – – – Други
4804 39

Официален вестник на Европейския съюз

– Други крафт хартии и крафт картони, с тегло, не
превишаващо 150 g/m2

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други
– – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
най-малко от 80 % тегловно от влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ
Равномерно избелени в масата си

L 250/655

4804 39 51 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4804 41 91 – – – Крафт хартии основа и крафт картони ос
нова, за пропиване, наречени „saturating
kraft“

Промишленост

Осв.

A

A

4804 41 98 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4804 42 00 – – Избелени равномерно в масата си и на които
повече от 95 % тегловно от общото влакнесто
съдържание е от дървесни влакна, получени
по химичен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4804 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4804 51 00 – – Неизбелени

Промишленост

Осв.

A

A

4804 52 00 – – Равномерно избелени в масата си и на които
повече от 95 % тегловно от общото влакнесто
съдържание е от дървесни влакна, получени
по химичен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4804 39 58 – – – –

Други

4804 39 80 – – – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/656

Сектор

КН 2014

– Други крафт хартии и крафт картони, с тегло,
превишаващо 150 g/m2 и по-малко от 225 g/m2

4804 41

– – Неизбелени
Официален вестник на Европейския съюз

– Други крафт хартии и крафт картони с тегло,
равно или по-голямо от 225 g/m2

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4804 59 10 – – – Чието общо влакнесто съдържание се състои
от най-малко 80 % тегловно влакна от
иглолистна дървесина, получени по сулфа
тен или натронов химичен способ

Промишленост

Осв.

A

A

4804 59 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4805 11 00 – – Полухимична хартия за навълняване

Промишленост

Осв.

A

A

4805 12 00 – – Хартия от слама за навълняване

Промишленост

Осв.

A

A

4805 19 10 – – – Тип „Wellenstoff“

Промишленост

Осв.

A

A

4805 19 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4805 24 00 – – С тегло, непревишаващо 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4805 25 00 – – С тегло, превишаващо 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4804 59

4805

– – Други

Други хартии и картони, непромазани, на роли или
на листове, непретърпели допълнителна преработка
или обработки, различни от посочените в забе
лежка 3 от настоящата глава
– Хартия за навълняване, наречена „fluting“ (за
вълнообразния слой на велпапе)

4805 19

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

– Тестлайнер (от рециклирани влакна)

L 250/657

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4805 30 00 – Сулфитна амбалажна хартия

Промишленост

Осв.

A

A

4805 40 00 – Филтърна хартия и картон

Промишленост

Осв.

A

A

4805 50 00 – Филцова хартия и картон

Промишленост

Осв.

A

A

4805 91 00 – – С тегло, непревишаващо 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4805 92 00 – – С тегло, превишаващо 150 g/m2, но по-малко
от 225 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4805 93 20 – – – От рециклирана хартия

Промишленост

Осв.

A

A

4805 93 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4806 10 00 – Растителен пергамент (сулфурирани хартии и
картони)

Промишленост

Осв.

A

A

4806 20 00 – Маслоустойчиви хартии

Промишленост

Осв.

A

A

4806 30 00 – Паус

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/658

Сектор

КН 2014

– Други

4806

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и кар
тони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кри
стал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или
полупрозрачни, на роли или на листове

– Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии,
прозрачни или полупрозрачни

4806 40 10 – – Хартия „кристал“

16.9.2016 г.

4806 40

– – С тегло, равно или по-голямо от 225 g/m2

Официален вестник на Европейския съюз

4805 93

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4807 00 30 – От рециклирана хартия, дори покрити с хартия

Промишленост

Осв.

A

A

4807 00 80 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4808 10 00 – Навълнени хартии и картони, дори перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

4808 40 00 – Крафтхартии, крепирани, плисирани, дори ре
лефно щамповани или перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

4808 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4806 40 90 – – Други

4807 00

4809

Композитни хартии и картони, плоско съединени
чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани,
дори вътрешно подсилени, на роли или на листове

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие
чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно
щамповани или перфорирани, на роли или на ли
стове, различни от хартиите от № 4803

Официален вестник на Европейския съюз

4808

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други
хартии за копиране или типографска хартия (вклю
чително покритите, намазаните или импрегнира
ните хартии за восъчни листове (циклостилни хар
тии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на
роли или на листове
L 250/659

4809 20 00 – Хартии, наречени „автокопирни“

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4810 13 00 – – На роли

Промишленост

Осв.

A

A

4810 14 00 – – На листове, на които едната страна не преви
шава 435 mm и другата страна не превишава
297 mm в несгънато положение

Промишленост

Осв.

A

A

4810 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4809 90 00 – Други

4810

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/660

Сектор

КН 2014

Хартии и картони, на които едната или двете
страни са покрити с каолин или други неорга
нични вещества, със или без свързващи материали,
с изключение на всякакво друго покритие, дори
повърхностно оцветени, повърхностно декорирани
или печатани, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери

Официален вестник на Европейския съюз

– Хартии и картони от видовете, използвани за пи
сане, печатане или за други графични цели, без
влакна, получени по механичен или химико-ме
ханичен способ, или на които най-много 10 %
тегловно от общото влакнесто съдържание са от
такива влакна

– Хартии и картони от видовете, използвани за пи
сане, печатане или за други графични цели, на
които повече от 10 % тегловно от общото влак
несто съдържание са от влакна, получени по ме
ханичен или химико-механичен способ
16.9.2016 г.

4810 22 00 – – Лека грундирана хартия, наречена „LWC“

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4810 29 30 – – – На роли

Промишленост

Осв.

A

A

4810 29 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4810 32 10 – – – Намазани или покрити с каолин

Промишленост

Осв.

A

A

4810 32 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4810 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4810 29

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Крафт хартии и крафт картони, различни от ви
довете, използвани за писане, печатане или за
други графични цели

4810 32

– – Равномерно избелени в масата си и на които
повече от 95 % тегловно от общото влакнесто
съдържание са от дървесни влакна, получени
по химичен способ, с тегло, превишаващо
150 g/m2

Официален вестник на Европейския съюз

4810 31 00 – – Равномерно избелени в масата си и на които
повече от 95 % тегловно от общото влакнесто
съдържание са от дървесни влакна, получени
по химичен способ, с тегло, непревишаващо
150 g/m2

– Други хартии и картони
4810 92

– – Многослойни
L 250/661

4810 92 10 – – – На които всеки слой е избелен

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4810 92 30 – – – Само с един избелен външен слой

Промишленост

Осв.

A

A

4810 92 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4810 99 10 – – – От избелена маса, покрити с каолин

Промишленост

Осв.

A

A

4810 99 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4811 41 20 – – – С широчина, непревишаваща 10 cm, по
крити с невулканизиран естествен или син
тетичен каучук

Промишленост

Осв.

A

A

4811 41 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4810 99

– – Други

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целу
лозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани,
повърхностно оцветени, повърхностно декорирани
или печатани, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери, раз
лични от продуктите от № 4803, 4809 или 4810

4811 10 00 – Хартии и картони, намазани, покрити или им
прегнирани с катран, битум или асфалт

Официален вестник на Европейския съюз

4811

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/662

Сектор

КН 2014

– Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой

4811 41

– – Самозалепващи

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4811 51 00 – – Избелени, с тегло, превишаващо 150 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4811 59 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4811 60 00 – Хартии и картони, намазани, импрегнирани или
покрити с восък, парафин, стеарин, масла или
глицерол

Промишленост

Осв.

A

A

4811 90 00 – Други хартии, картони, целулозна вата и платна
от целулозни влакна

Промишленост

Осв.

A

A

4812 00 00 Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

Промишленост

Осв.

A

A

4813 10 00 – На листчета или тръбички

Промишленост

Осв.

A

A

4813 20 00 – На роли с широчина, непревишаваща 5 cm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4811 49 00 – – Други

– Хартии и картони, намазани, импрегнирани или
покрити с пластмаси (с изключение на лепилата)

4813 90

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

Официален вестник на Европейския съюз

4813

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Друга
L 250/663

4813 90 10 – – На роли с широчина, превишаваща 5 cm, но
непревишаваща 15 cm

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4814 90 10 – – Тапети и подобни стенни облицовки от прего
вана, релефно щампована, оцветена, напеча
тана с мотиви или по друг начин повърхно
стно декорирана хартия, намазани или по
крити със защитна прозрачна пластмаса

Промишленост

Осв.

A

A

4814 90 70 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4816 20 00 – Хартии, наречени „автокопирни“

Промишленост

Осв.

A

A

4816 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4813 90 90 – – Друга

4814

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки;
транспарантна хартия за прозорци

4814 90

4816

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

4814 20 00 – Тапети и подобни стенни облицовки, от нама
зани или покрити хартии, с прегован, релефно
щампован, оцветен, напечатан с мотиви или по
друг начин декориран слой от пластмаса върху
лицевата страна

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/664

Сектор

КН 2014

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други
хартии за копиране или типографска хартия (раз
лични от включените в № 4809), комплекти от во
съчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от
хартия, дори в кутии

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4817 10 00 – Пликове

Промишленост

Осв.

A

A

4817 20 00 – Листове-пликове, неилюстрирани пощенски кар
тички и картички за кореспонденция

Промишленост

Осв.

A

A

4817 30 00 – Кутии, папки и други подобни, от хартия или
картон, съдържащи комплекти от артикули за
кореспонденция

Промишленост

Осв.

A

A

4818 10 10 – – С тегло на слой, непревишаващо 25 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4818 10 90 – – С тегло на слой, превишаващо 25 g/m2

Промишленост

Осв.

A

A

4817

Описание

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 на
рязани във формат; носни кърпички, салфетки за
почистване на грим, за подсушаване на ръцете, по
кривки, салфетки за маса, спални чаршафи и по
добни домакински, тоалетни, хигиенни или бол
нични артикули, облекло и допълнения към обле
клото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата
или платна от целулозни влакна

4818 10

– Тоалетна хартия

Официален вестник на Европейския съюз

4818

BG

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощен
ски картички и картички за кореспонденция, от
хартия или картон; кутии, папки и други подобни,
от хартия или картон, съдържащи комплекти от ар
тикули за кореспонденция

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/665

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4818 20 91 – – – На роли

Промишленост

Осв.

A

A

4818 20 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4818 30 00 – Покривки и салфетки за маса

Промишленост

Осв.

A

A

4818 50 00 – Облекло и допълнения към облеклото

Промишленост

Осв.

A

A

4818 90 10 – – Артикули за хирургически, медицински или
хигиенни цели, непригодени за продажба на
дребно

Промишленост

Осв.

A

A

4818 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4818 20

Описание

Бележка

L 250/666

Сектор

КН 2014

– Носни кърпички и салфетки за почистване на
грим и за подсушаване на ръцете
BG

4818 20 10 – – Носни кърпички и салфетки за почистване на
грим
– – Кърпи за подсушаване на ръцете

4819

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

4818 90

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от
хартия, картон, целулозна вата или платна от целу
лозни влакна; картонени изделия за канцеларски
цели, за магазини или подобни
16.9.2016 г.

4819 10 00 – Кутии и кашони, от навълнени хартия или кар
тон

4819 20 00 – Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от нена
вълнени хартия или картон

Промишленост

Осв.

A

A

4819 30 00 – Торби с широчина на основата 40 cm или по
вече

Промишленост

Осв.

A

A

4819 40 00 – Други торби; пликове (различни от тези за гра
мофонни плочи) и кесии, включително конусоо
бразните

Промишленост

Осв.

A

A

4819 50 00 – Други опаковки, включително пликовете за гра
мофонни плочи

Промишленост

Осв.

A

A

4819 60 00 – Картонени изделия за канцеларски цели, за мага
зини или подобни

Промишленост

Осв.

A

A

4820 10 10 – – Регистри, счетоводни книги и кочани за по
ръчки или за квитанции

Промишленост

Осв.

A

A

4820 10 30 – – Бележници, блокове от листове за писма, кан
целарски хартиени кубове

Промишленост

Осв.

A

A

4820

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за
поръчки, за квитанции), бележници с дати, канце
ларски хартиени кубове, блокове от листове за
писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна
хартия, класьори, подвързии (с подвижни листове
и други), папки за досиета и други ученически,
канцеларски или книжарски артикули, от хартия
или картон, включително връзки листове и кочани
с бланки, дори съдържащи листове от индиго; ал
буми за мостри или колекции и корици за книги,
от хартия или картон

4820 10

– Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани
(за поръчки, за квитанции), канцеларски хар
тиени кубове, блокове от листове за писма, бе
лежници с дати и подобни изделия

Бележка

L 250/667

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4820 10 50 – – Бележници с дати

Промишленост

Осв.

A

A

4820 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4820 20 00 – Тетрадки

Промишленост

Осв.

A

A

4820 30 00 – Класьори, подвързии (различни от кориците за
книги) и папки за досиета

Промишленост

Осв.

A

A

4820 40 00 – Връзки листове и кочани с бланки, дори съдър
жащи листове от индиго

Промишленост

Осв.

A

A

4820 50 00 – Албуми за мостри или за колекции

Промишленост

Осв.

A

A

4820 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4821 10 10 – – Самозалепващи

Промишленост

Осв.

A

A

4821 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4821 90 10 – – Самозалепващи

Промишленост

Осв.

A

A

4821 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4821

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, на
печатани или не

4821 10

– Напечатани

4821 90

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/668

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4822 10 00 – От видовете, използвани за навиване на текс
тилни конци

Промишленост

Осв.

A

A

4822 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4823 20 00 – Хартия и картон, филтърни

Промишленост

Осв.

A

A

4823 40 00 – Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на
бобини, листове или дискове

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4823 69 10 – – – Табли и чинии

Промишленост

Осв.

A

A

4823 69 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4822

Описание

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни,
от хартиена маса, хартия или картон, дори перфо
рирани или втвърдени

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

4823

– Табли, чинии, чаши и подобни артикули, от хар
тия или картон
4823 61 00 – – От бамбук
4823 69

4823 70

Официален вестник на Европейския съюз

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от
целулозни влакна, изрязани на формати; други из
делия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна
вата или платна от целулозни влакна

– – Други

4823 70 10 – – Амбалаж на гнезда за яйца

L 250/669

– Отлети или пресовани артикули, от хартиена
маса

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4823 90 40 – – Хартии и картони от видовете, използвани за
писане, печатане или за други графични цели

Промишленост

Осв.

A

A

4823 90 85 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4901 91 00 – – Речници и енциклопедии, дори във вид на
брошури

Промишленост

Осв.

A

A

4901 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4902 10 00 – Излизащи най-малко 4 пъти седмично

Промишленост

Осв.

A

A

4902 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4823 70 90 – – Други
– Други

ГЛАВА 49 — ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАР
ТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНА
ЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКО
ПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕР
ТЕЖИ

4901

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

4901 10 00 – На отделни листове, дори сгънати
– Други

4902

Официален вестник на Европейския съюз

49

BG

4823 90

Бележка

L 250/670

Сектор

КН 2014

Вестници и печатни периодични издания, дори
илюстровани или съдържащи рекламни материали
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

4903 00 00 Албуми или книги с картинки и албуми за рису
ване или оцветяване, предназначени за деца

Промишленост

Осв.

A

A

4904 00 00 Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или
не, дори подвързани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

4905 91 00 – – Във вид на книги или брошури

Промишленост

Осв.

A

A

4905 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4906 00 00 Архитектурни и инженерни планове и чертежи и
други промишлени, търговски, топографски или по
добни планове и чертежи в оригинал, ръчно изра
ботени; ръкописни текстове; фотографски копия
върху чувствителна хартия и получени с индиго ко
пия на горепосочените планове, чертежи или текс
тове

Промишленост

Осв.

A

A

4907 00 10 – Пощенски, таксови и подобни марки

Промишленост

Осв.

A

A

4907 00 30 – Банкноти

Промишленост

Осв.

A

A

4905

Картографски изделия от всякакъв вид, включи
телно напечатаните стенни карти, топографски пла
нове и глобуси

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

4905 10 00 – Глобуси

4907 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Пощенски, таксови и подобни марки, неунищо
жени, в обращение или предназначени да бъдат в
обращение в страната, в която имат или ще имат
призната номинална стойност; гербована хартия;
банкноти; чекове, акции или облигации и подобни
ценни книжа

L 250/671

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

4908 10 00 – Остъкляващи превадки

Промишленост

Осв.

A

A

4908 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4909 00 00 Пощенски картички, напечатани или илюстровани;
картички с напечатани пожелания или лични съоб
щения, дори илюстровани, със или без пликове,
гарнитури или апликации

Промишленост

Осв.

A

A

4910 00 00 Календари от всякакъв вид, напечатани, включи
телно календари във вид на блокове с откъсващи се
листове

Промишленост

Осв.

A

A

4911 10 10 – – Търговски каталози

Промишленост

Осв.

A

A

4911 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

4911 91 00 – – Картини, гравюри и фотографии

Промишленост

Осв.

A

A

4911 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

4907 00 90 – Други
Превадки от всякакъв вид

Други печатни произведения, включително кар
тини, гравюри и фотографии

4911 10

– Печатни рекламни материали, търговски ката
лози и подобни

Официален вестник на Европейския съюз

4911

BG

4908

Бележка

L 250/672

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Описание

РАЗДЕЛ XI — ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕ
ЛИЯ ОТ ТЯХ

50

ГЛАВА 50 — ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5002 00 00 Сурова коприна („греж“) (неусукана)

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5003 00 00 Отпадъци от естествена коприна (включително
пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от
прежди и развлакнените текстилни материали)

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5004 00 10 – Неизбелени, изварени или избелени

Промишленост

4%

A

A

5004 00 90 – Други

Промишленост

4%

A

A

5005 00 10 – Неизбелени, изварени или избелени

Промишленост

2,9 %

A

A

5005 00 90 – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

5%

A

A

5005 00

5006 00

Прежди от естествена коприна (различни от пре
ждите от копринени отпадъци), непригодени за
продажба на дребно

Официален вестник на Европейския съюз

5001 00 00 Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5004 00

Бележка

BG

XI

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Прежди от отпадъци от естествена коприна, непри
годени за продажба на дребно

5006 00 10 – Прежди от естествена коприна

L 250/673

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от
естествена коприна, пригодени за продажба на
дребно; нишки от Месина

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

5007 20 11 – – – Неизбелени, изварени или избелени

Промишленост

6,9 %

A

A

5007 20 19 – – – Други

Промишленост

6,9 %

A

A

Промишленост

5,3 %

A

A

5006 00 90 – Прежди от отпадъци от естествена коприна; ни
шки от Месина
5007

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от
естествена коприна

5007 10 00 – Тъкани от отпадъци от копринен дреб
5007 20

– – Креп

– – Понже, хабутай, хонан, шантунг, корах и по
добни тъкани от Далечния изток, изцяло от
естествена коприна (несмесена с копринен
дреб или с други копринени отпадъци, или с
други текстилни материали)

Официален вестник на Европейския съюз

– Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или
повече естествена коприна или отпадъци от есте
ствена коприна, различни от копринен дреб (бу
ретни прежди)

5007 20 21 – – – Със сплитка лито, неизбелени или само из
варени

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/674

Сектор

КН 2014

– – – Други
Със сплитка лито

Промишленост

7,5 %

A

A

5007 20 39 – – – –

Други

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,2 %

A

A

– – Други
5007 20 41 – – – Рехави тъкани (несбито тъкани)

16.9.2016 г.

5007 20 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Неизбелени, изварени или избелени

Промишленост

7,2 %

A

A

5007 20 59 – – – –

Обагрени

Промишленост

7,2 %

A

A

––––

От прежди с различни цветове
С широчина, превишаваща 57 cm, но
непревишаваща 75 cm

Промишленост

7,2 %

A

A

5007 20 69 – – – – –

Други

Промишленост

7,2 %

A

A

Промишленост

7,2 %

A

A

5007 90 10 – – Неизбелени, изварени или избелени

Промишленост

6,9 %

A

A

5007 90 30 – – Обагрени

Промишленост

6,9 %

A

A

5007 90 50 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

6,9 %

A

A

5007 90 90 – – Печатани

Промишленост

6,9 %

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5007 90

Печатани

– Други тъкани

51

ГЛАВА 51 — ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИН
СКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ
КОСМИ

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

Официален вестник на Европейския съюз

5007 20 61 – – – – –

5007 20 71 – – – –

BG

5007 20 51 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Непрани (серяви), включително вълните, измити
върху животното
L 250/675

5101 11 00 – – Стригани вълни

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5101 21 00 – – Стригани вълни

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5101 29 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5101 30 00 – Карбонизирани

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5102 19 10 – – – От ангорски зайци

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5102 19 30 – – – От алпака, от лама, от вигон

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5102 19 40 – – – От едногърба или двугърба камила, от як,
от ангорска коза, от тибетска коза и от по
добни кози

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5102 19 90 – – – От зайци, различни от ангорските, от диви
зайци, от бобри, от нутрии и от мускусен
плъх

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5102 20 00 – Груби животински косми

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Описание

5101 19 00 – – Други

Сектор

BG

– Обезмаслени, некарбонизирани

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни,
нито камгарни
– Фини животински косми

5102 11 00 – – От кашмирска коза

5102 19

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

5102

Бележка

L 250/676

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

16.9.2016 г.

Описание

Отпадъци от вълна или от фини или груби живо
тински косми, включително отпадъците от прежди,
с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10

– Дреб от вълна или от фини животински косми

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

BG

5103

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5103 10 90 – – Карбонизиран

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5103 20 00 – Други отпадъци от вълна или от фини животин
ски косми

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5103 30 00 – Отпадъци от груби животински косми

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5104 00 00 Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или
груби животински косми

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2%

A

A

5105 21 00 – – Безразборно камгарирана вълна

Промишленост

2%

A

A

5105 29 00 – – Други

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

2%

A

A

5105

Вълна, фини или груби животински косми, щрайх
гарни или камгарни (включително безразборно
камгарирана вълна)

5105 10 00 – Щрайхгарна вълна

Официален вестник на Европейския съюз

5103 10 10 – – Некарбонизиран

– Камгарна вълна

5105 31 00 – – От кашмирска коза

L 250/677

– Фини животински косми, щрайхгарни или кам
гарни

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5105 39 00 – – Други

Промишленост

2%

A

A

5105 40 00 – Груби животински косми, щрайхгарни или кам
гарни

Промишленост

2%

A

A

5106 10 10 – – Неизбелени

Промишленост

3,8 %

A

A

5106 10 90 – – Други

Промишленост

3,8 %

A

A

Промишленост

3,8

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

5106 20 91 – – – Неизбелени

Промишленост

4%

A

A

5106 20 99 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

5107 10 10 – – Неизбелени

Промишленост

3,8 %

A

A

5107 10 90 – – Други

Промишленост

3,8 %

A

A

Описание

5106

Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за про
дажба на дребно

5106 10

– Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна

5106 20

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна

5106 20 10 – – Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от
вълна и фини животински косми
– – Други

5107

Прежди от камгарна вълна, непригодени за про
дажба на дребно

5107 10

– Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

L 250/678

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5107 20 10 – – – Неизбелени

Промишленост

4%

A

A

5107 20 30 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

5107 20

Описание

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна

BG

– – Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от
вълна и фини животински косми

– – – Смесени предимно или само с щапелни син
тетични влакна
5107 20 51 – – – –

Неизбелени

Промишленост

4%

A

A

5107 20 59 – – – –

Други

Промишленост

4%

A

A

– – – Смесени с други влакна
Неизбелени

Промишленост

4%

A

A

5107 20 99 – – – –

Други

Промишленост

4%

A

A

5108 10 10 – – Неизбелени

Промишленост

3,2 %

A

A

5108 10 90 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Прежди от фини животински косми, щрайхгарни
или камгарни, непригодени за продажба на дребно

5108 10

– Щрайхгарни

L 250/679

5107 20 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

5108

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5108 20 10 – – Неизбелени

Промишленост

3,2 %

A

A

5108 20 90 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

5109 10 10 – – На кълбета, гранки или чилета с тегло, преви
шаващо 125 g, но непревишаващо 500 g

Промишленост

3,8 %

A

A

5109 10 90 – – Други

Промишленост

5%

A

A

5109 90 00 – Други

Промишленост

5%

A

A

5110 00 00 Прежди от груби животински косми или от конски
косми (включително обвитите прежди от конски
косми), дори пригодени за продажба на дребно

Промишленост

3,5 %

A

A

5111 11 00 – – С тегло, непревишаващо 300 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5111 19 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5108 20

Описание

– Камгарни

5109 10

– Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна
или фини животински косми

Официален вестник на Европейския съюз

Прежди от вълна или от фини животински косми,
пригодени за продажба на дребно

BG

5109

5111

Бележка

L 250/680

Сектор

КН 2014

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни
фини животински косми
– Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна
или фини животински косми

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5111 30 10 – – С тегло, непревишаващо 300 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5111 30 80 – – С тегло, превишаващо 300 g/m2

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

7,2 %

A

A

5111 90 91 – – – С тегло, непревишаващо 300 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5111 90 98 – – – С тегло, превишаващо 300 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5112 11 00 – – С тегло, непревишаващо 200 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5112 19 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5111 20 00 – Други, смесени предимно или само със синте
тични или изкуствени нишки
5111 30

– Други, смесени предимно или само с щапелни
синтетични или изкуствени влакна

– Други

5111 90 10 – – Съдържащи повече от 10 % от общото тегло
текстилни материали от глава 50
– – Други

5112

Официален вестник на Европейския съюз

5111 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини
животински косми
– Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна
или фини животински косми

L 250/681

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5112 30 10 – – С тегло, непревишаващо 200 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5112 30 80 – – С тегло, превишаващо 200 g/m2

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

7,2 %

A

A

5112 90 91 – – – С тегло, непревишаващо 200 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5112 90 98 – – – С тегло, превишаващо 200 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5113 00 00 Тъкани от груби животински косми или от конски
косми

Промишленост

5,3 %

A

A

5201 00 10 – Хигроскопичен или избелен

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5201 00 90 – Друг

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5112 20 00 – Други, смесени предимно или само със синте
тични или изкуствени нишки
5112 30

– Други, смесени предимно или само с щапелни
синтетични или изкуствени влакна

– Други

5112 90 10 – – Съдържащи тегловно повече от 10 % от об
щото тегло текстилни материали от глава 50
– – Други

52

ГЛАВА 52 — ПАМУК

5201 00

Памук, некардиран, нито пениран

Официален вестник на Европейския съюз

5112 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/682

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5202 91 00 – – Развлакнени отпадъци

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5202 99 00 – – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5203 00 00 Памук, кардиран или пениран

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5204 11 00 – – Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

Промишленост

4%

A

A

5204 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5204 20 00 – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

4%

A

A

5202

Сектор

Отпадъци от памук (включително отпадъците от
прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 00 – Отпадъци от прежди (включително отпадъците
от конци)

Бележка

BG

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Описание

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

– Други

Шевни конци от памук, дори пригодени за про
дажба на дребно
– Непригодени за продажба на дребно

5205

Официален вестник на Европейския съюз

5204

Памучни прежди (различни от шевните конци), съ
държащи тегловно 85 % или повече памук, непри
годени за продажба на дребно
– Единични прежди от непенирани влакна
L 250/683

5205 11 00 – – С линейна плътност 714,29 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 14)

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5205 12 00 – – С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex,
но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен
номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

5205 13 00 – – С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex,
но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен
номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

Промишленост

4%

A

A

5205 14 00 – – С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex,
но не по-малка от 125 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5205 15 10 – – – С линейна плътност, по-малка от 125 dtex,
но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен
номер, превишаващ 80, но непревишаващ
120)

Промишленост

4,4 %

A

A

5205 15 90 – – – С линейна плътност, по-малка от
83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ
120)

Промишленост

4%

A

A

5205 21 00 – – С линейна плътност 714,29 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5205 22 00 – – С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex,
но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен
номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

Описание

Бележка

L 250/684

Сектор

КН 2014

BG

– – С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с
метричен номер, превишаващ 80)

Официален вестник на Европейския съюз

5205 15

– Единични прежди от пенирани влакна

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5205 23 00 – – С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex,
но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен
номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

Промишленост

4%

A

A

5205 24 00 – – С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex,
но не по-малка от 125 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5205 26 00 – – С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но
не по-малка от 106,38 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 80, но непревишаващ 94)

Промишленост

4%

A

A

5205 27 00 – – С линейна плътност, по-малка от 106,38 dtex,
но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 94, но непревишаващ 120)

Промишленост

4%

A

A

5205 28 00 – – С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex
(с метричен номер, превишаващ 120)

Промишленост

4%

A

A

5205 31 00 – – С линейна плътност на единичната прежда
714,29 dtex или повече (с метричен номер на
единичната прежда, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5205 32 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от
232,56 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 14, но непревишаващ
43)

Промишленост

4%

A

A

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

– Усукани или корд (многократно пресукани) пре
жди от непенирани влакна

L 250/685

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5205 33 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от
192,31 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 43, но непревишаващ
52)

Промишленост

4%

A

A

5205 34 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от
125 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 52, но непревишаващ
80)

Промишленост

4%

A

A

5205 35 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 125 dtex (с метричен номер на
единичната прежда, превишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5205 41 00 – – С линейна плътност на единичната прежда
714,29 dtex или повече (с метричен номер на
единичната прежда, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5205 42 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от
232,56 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

5205 43 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от
192,31 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 43, но непревишаващ
52)

Промишленост

4%

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/686

Сектор

КН 2014

Официален вестник на Европейския съюз

– Усукани или корд (многократно пресукани) пре
жди от пенирани влакна

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5205 44 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от
125 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 52, но непревишаващ
80)

Промишленост

4%

A

A

5205 46 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 125 dtex, но не по-малка от
106,38 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 80, но непревишаващ
94)

Промишленост

4%

A

A

5205 47 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от
83,33 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 94, но непревишаващ
120)

Промишленост

4%

A

A

5205 48 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на
единичната прежда, превишаващ 120)

Промишленост

4%

A

A

5206 11 00 – – С линейна плътност 714,29 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5206 12 00 – – С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex,
но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен
номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

Памучни прежди (различни от шевните конци), съ
държащи тегловно по-малко от 85 % памук, непри
годени за продажба на дребно

Официален вестник на Европейския съюз

5206

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Единични прежди от непенирани влакна

L 250/687

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5206 13 00 – – С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex,
но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен
номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

Промишленост

4%

A

A

5206 14 00 – – С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex,
но не по-малка от 125 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5206 15 00 – – С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с
метричен номер, превишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5206 21 00 – – С линейна плътност 714,29 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5206 22 00 – – С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex,
но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен
номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

5206 23 00 – – С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex,
но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен
номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)

Промишленост

4%

A

A

5206 24 00 – – С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex,
но не по-малка от 125 dtex (с метричен но
мер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

Описание

Бележка

L 250/688

Сектор

КН 2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

– Единични прежди от пенирани влакна

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

5206 31 00 – – С линейна плътност на единичната прежда
714,29 dtex или повече (с метричен номер на
единичната прежда, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5206 32 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от
232,56 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

5206 33 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от
192,31 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 43, но непревишаващ
52)

Промишленост

4%

A

A

5206 34 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от
125 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 52, но непревишаващ
80)

Промишленост

4%

A

A

5206 35 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 125 dtex (с метричен номер на
единичната прежда, превишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

Описание

5206 25 00 – – С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с
метричен номер, превишаващ 80)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Усукани или корд (многократно пресукани) пре
жди от непенирани влакна

Официален вестник на Европейския съюз
L 250/689

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5206 41 00 – – С линейна плътност на единичната прежда
714,29 dtex или повече (с метричен номер на
единичната прежда, непревишаващ 14)

Промишленост

4%

A

A

5206 42 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от
232,56 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)

Промишленост

4%

A

A

5206 43 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от
192,31 dtex (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 43, но непревишаващ
52)

Промишленост

4%

A

A

5206 44 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от
125 dtex, (с метричен номер на единичната
прежда, превишаващ 52, но непревишаващ
80)

Промишленост

4%

A

A

5206 45 00 – – С линейна плътност на единичната прежда,
по-малка от 125 dtex (с метричен номер на
единичната прежда, превишаващ 80)

Промишленост

4%

A

A

5207 10 00 – Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

Промишленост

5%

A

A

5207 90 00 – Други

Промишленост

5%

A

A

Описание

Бележка

L 250/690

Сектор

КН 2014

– Усукани или корд (многократно пресукани) пре
жди от пенирани влакна
BG

Официален вестник на Европейския съюз

5207

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

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5208 11 10 – – – Тъкани за производството на бинтове, пре
връзки и медицинска марля

Промишленост

8%

A

A

5208 11 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5208

Описание

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко
85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Неизбелени

5208 11

– – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с
широчина

5208 12 16 – – – –

Непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5208 12 19 – – – –

Превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

5208 12

– – Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо
100 g/m2

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
130 g/m2, с широчина

Непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5208 12 99 – – – –

Превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

L 250/691

5208 12 96 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5208 13 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5208 19 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5208 21 10 – – – Тъкани за производството на бинтове, пре
връзки и медицинска марля

Промишленост

8%

A

A

5208 21 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Описание

Бележка

L 250/692

Сектор

КН 2014

BG

– Избелени

5208 21

– – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с
широчина

Непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5208 22 19 – – – –

Превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
130 g/m2, с широчина

5208 22 96 – – – –

Непревишаваща 165 сm

16.9.2016 г.

5208 22 16 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

5208 22

– – Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо
100 g/m2

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5208 23 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5208 29 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5208 22 99 – – – –

Превишаваща 165 сm

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Обагрени

5208 32

– – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с
широчина

5208 32 16 – – – –

Непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5208 32 19 – – – –

Превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

5208 31 00 – – Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо
100 g/m2

– – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
130 g/m2, с широчина

Непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5208 32 99 – – – –

Превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

L 250/693

5208 32 96 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5208 33 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5208 39 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5208 41 00 – – Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо
100 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5208 42 00 – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5208 43 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5208 49 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5208 51 00 – – Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо
100 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5208 52 00 – – Със сплитка лито, с тегло, превишаващо
100 g/m2

Промишленост

8%

A

A

5208 59 10 – – – Със сплитка кепър, включително равноли
чен кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5208 59 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/694

Сектор

КН 2014

– От прежди с различни цветове

5208 59

Официален вестник на Европейския съюз

– Печатани

– – Други тъкани

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5209 11 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5209 12 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5209 19 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5209 21 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5209 22 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5209 29 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5209 31 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5209 32 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5209 39 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5209

Описание

Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или
повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Неизбелени

Официален вестник на Европейския съюз

– Избелени

– Обагрени

L 250/695

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5209 41 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5209 42 00 – – Тъкани, наречени „деним“

Промишленост

8%

A

A

5209 43 00 – – Други тъкани със сплитка кепър, включително
равноличен кепър, чийто повтор не превишава
4

Промишленост

8%

A

A

5209 49 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5209 51 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5209 52 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5209 59 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

Бележка

L 250/696

Сектор

КН 2014

– От прежди с различни цветове

Официален вестник на Европейския съюз

5210

BG

– Печатани

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от
85 % памук, смесени предимно или само със синте
тични или изкуствени влакна, с тегло, непревиша
ващо 200 g/m2

5210 11 00 – – Със сплитка лито

16.9.2016 г.

– Неизбелени

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5210 21 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5210 29 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5210 31 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5210 32 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5210 39 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5210 41 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5210 49 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5210 51 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5210 59 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5210 19 00 – – Други тъкани

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Избелени

– От прежди с различни цветове

Официален вестник на Европейския съюз

– Обагрени

– Печатани

L 250/697

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5211 11 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5211 12 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5211 19 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5211 20 00 – Избелени

Промишленост

8%

A

A

5211 31 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5211 32 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5211 39 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5211 41 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5211 42 00 – – Тъкани, наречени „деним“

Промишленост

8%

A

A

5211

Описание

BG

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от
85 % памук, смесени предимно или само със синте
тични или изкуствени влакна, с тегло, превиша
ващо 200 g/m2

Бележка

L 250/698

Сектор

КН 2014

– Неизбелени

Официален вестник на Европейския съюз

– Обагрени

– От прежди с различни цветове

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5211 49 10 – – – Жакардови тъкани

Промишленост

8%

A

A

5211 49 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5211 51 00 – – Със сплитка лито

Промишленост

8%

A

A

5211 52 00 – – Със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5211 59 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5212 11 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 11 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

5211 43 00 – – Други тъкани със сплитка кепър, включително
равноличен кепър, чийто повтор не преви
шава 4

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

5211 49

– – Други тъкани

5212

Други памучни тъкани

Официален вестник на Европейския съюз

– Печатани

– С тегло, непревишаващо 200 g/m2
5212 11

– – Избелени

5212 12 10 – – – Смесени предимно или само с лен

L 250/699

5212 12

– – Неизбелени

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5212 13 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 13 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5212 14 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 14 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5212 15 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 15 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5212 21 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 21 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

5212 12 90 – – – Смесени с други текстилни материали

5212 14

– – От прежди с различни цветове

– – Печатани

Официален вестник на Европейския съюз

5212 15

– – Обагрени

BG

5212 13

Бележка

L 250/700

Сектор

КН 2014

– С тегло, превишаващо 200 g/m2
5212 21

– – Избелени

5212 22 10 – – – Смесени предимно или само с лен

16.9.2016 г.

5212 22

– – Неизбелени

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5212 23 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 23 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5212 24 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 24 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5212 25 10 – – – Смесени предимно или само с лен

Промишленост

8%

A

A

5212 25 90 – – – Смесени с други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

Описание

5212 22 90 – – – Смесени с други текстилни материали

5212 25

– – От прежди с различни цветове

– – Печатани

53

ГЛАВА 53 — ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ
ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ
ХАРТИЕНА ПРЕЖДА

5301

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб
и отпадъци от лен (включително отпадъците от
прежди и развлакнените отпадъци)
L 250/701

5301 10 00 – Необработен или отопен лен

Официален вестник на Европейския съюз

5212 24

– – Обагрени

BG

5212 23

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/702

КН 2014

– Очукан, швингован, ресан или по друг начин
обработен лен, непреден
A

A

5301 29 00 – – Друг

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5301 30 00 – Дреб и отпадъци от лен

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5302 10 00 – Необработен или отопен коноп

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5302 90 00 – Други

Селско стопан
ство

Осв.

A

A

5303 10 00 – Юта и други текстилни ликови влакна, необра
ботени или отопени

Промишленост

Осв.

A

A

5303 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

5305 00 00 Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa
textilis Nee), рами и други растителни текстилни
влакна, неупоменати, нито включени другаде, нео
бработени или обработени, но непредени; дреб и
отпадъци от тези влакна (включително отпадъците
от прежди и развлакнените отпадъци)

Промишленост

Осв.

A

A

5302

5303

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обрабо
тен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (вклю
чително отпадъците от прежди и развлакнените от
падъци)

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключе
ние на лена, конопа и рами), необработени или
обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези
влакна (включително отпадъците от прежди и раз
влакнените отпадъци)

16.9.2016 г.

Осв.

Официален вестник на Европейския съюз

Селско стопан
ство

BG

5301 21 00 – – Очукан или швингован

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5306 10 10 – – – С линейна плътност 833,3 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 12)

Промишленост

4%

A

A

5306 10 30 – – – С линейна плътност, по-малка от
833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex
(с метричен номер, превишаващ 12, но не
превишаващ 36)

Промишленост

4%

A

A

5306 10 50 – – – С линейна плътност, по-малка от
277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ
36)

Промишленост

3,8 %

A

A

5306 10 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

5306 20 10 – – Непригодени за продажба на дребно

Промишленост

4%

A

A

5306 20 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

5307 10 00 – Единични

Промишленост

Осв.

A

A

5307 20 00 – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

Осв.

A

A

5306

Прежди от лен

5306 10

– Единични

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Непригодени за продажба на дребно

5307

– Усукани или корд (многократно пресукани)

Официален вестник на Европейския съюз

5306 20

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

L 250/703

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

5308 20 10 – – Непригодени за продажба на дребно

Промишленост

3%

A

A

5308 20 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

4,9 %

A

A

5308 90 12 – – – С линейна плътност 277,8 dtex или повече
(с метричен номер, непревишаващ 36)

Промишленост

4%

A

A

5308 90 19 – – – С линейна плътност, по-малка от
277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ
36)

Промишленост

3,8 %

A

A

5308 90 50 – – Хартиени прежди

Промишленост

4%

A

A

5308 90 90 – – Други

Промишленост

3,8 %

A

A

Промишленост

8%

A

A

5308

Описание

Прежди от други растителни текстилни влакна;
хартиени прежди

– Конопени прежди

– Други
– – Прежди от рами

5309

Официален вестник на Европейския съюз

5308 90

BG

5308 10 00 – Прежди от кокосови влакна
5308 20

Бележка

L 250/704

Сектор

КН 2014

Тъкани от лен
– Съдържащи тегловно 85 % или повече лен
– – Неизбелени или избелени

5309 11 10 – – – Неизбелени

16.9.2016 г.

5309 11

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5309 11 90 – – – Избелени

Промишленост

8%

A

A

5309 19 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5309 21 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5309 29 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5310 10 10 – – С широчина, непревишаваща 150 cm

Промишленост

4%

A

A

5310 10 90 – – С широчина, превишаваща 150 cm

Промишленост

4%

A

A

5310 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

5311 00 10 – Тъкани от рами

Промишленост

8%

A

A

5311 00 90 – Други

Промишленост

5,8 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % лен

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

5310 10

– Неизбелени

5311 00

Официален вестник на Европейския съюз

5310

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъ
кани от хартиени прежди

L 250/705

Описание

ГЛАВА 54 — СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ
НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИН
ТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕ
РИАЛИ

5401

Шевни конци от синтетични или изкуствени ни
шки, дори пригодени за продажба на дребно

5401 10

– От синтетични нишки

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Прежди със сърцевина, наречени „core
yarn“
5401 10 12 – – – –

Нишки от полиестер, обвити с памучни
влакна

Промишленост

4%

A

A

5401 10 14 – – – –

Други

Промишленост

4%

A

A

– – – Други
5401 10 16 – – – –

Текстурирани прежди

Промишленост

4%

A

A

5401 10 18 – – – –

Други

Промишленост

4%

A

A

5401 10 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

5401 20 10 – – Непригодени за продажба на дребно

Промишленост

4%

A

A

5401 20 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Непригодени за продажба на дребно

5401 20

Бележка

BG

54

Сектор

L 250/706

КН 2014

– От изкуствени нишки
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5402 11 00 – – От арамиди

Промишленост

4%

A

A

5402 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5402 20 00 – Прежди с висока здравина, от полиестери

Промишленост

4%

A

A

5402 31 00 – – От найлон или от други полиамиди, с ли
нейна плътност на единичната прежда 50 tex
или по-малко

Промишленост

4%

A

A

5402 32 00 – – От найлон или от други полиамиди, с ли
нейна плътност на единичната прежда повече
от 50 tex

Промишленост

4%

A

A

5402 33 00 – – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5402 34 00 – – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5402 39 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

4%

A

A

5402

Описание

BG

Прежди от синтетични нишки (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно,
включително синтетичните монофиламенти с ли
нейна плътност, по-малка от 67 dtex

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Прежди с висока здравина, от найлон или други
полиамиди

5402 44 00 – – От еластомери

L 250/707

– Други прежди, единични, без сук или със сук,
непревишаващ 50 сука на метър

Официален вестник на Европейския съюз

– Текстурирани прежди

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5402 45 00 – – Други, от найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5402 46 00 – – Други, от полиестери, частично ориентирани

Промишленост

4%

A

A

5402 47 00 – – Други, от полиестери

Промишленост

4%

A

A

5402 48 00 – – Други, от полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5402 49 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5402 51 00 – – От найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5402 52 00 – – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5402 59 10 – – – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5402 59 90 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

5402 61 00 – – От найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5402 62 00 – – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

– Други прежди, единични, със сук, превишаващ
50

5402 59

– – Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/708

Сектор

КН 2014

– Други прежди, усукани или корд (многократно
пресукани)

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5402 69 10 – – – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5402 69 90 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

4%

A

A

5403 31 00 – – От вискозна коприна, без сук или със сук, не
превишаващ 120 сука на метър

Промишленост

4%

A

A

5403 32 00 – – От вискозна коприна, със сук, превишаващ
120 сука на метър

Промишленост

4%

A

A

5403 33 00 – – От ацетатна коприна

Промишленост

4%

A

A

5403 39 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5403 41 00 – – От вискозна коприна

Промишленост

4%

A

A

5403 42 00 – – От ацетатна коприна

Промишленост

4%

A

A

5402 69

5403

– – Други

Прежди от изкуствени нишки (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно,
включително изкуствените монофиламенти с ли
нейна плътност, по-малка от 67 dtex

5403 10 00 – Прежди с висока здравина, от вискозна коприна
– Други прежди, единични

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други прежди, усукани или корд (многократно
пресукани)

L 250/709

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

5404 11 00 – – От еластомери

Промишленост

4%

A

A

5404 12 00 – – Други, от полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5404 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5404 90 10 – – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5404 90 90 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5405 00 00 Изкуствени монофиламенти с линейна плътност,
равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо
напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и по
добни форми (например изкуствена слама) от изку
ствени текстилни материали, чиято видима широ
чина не превишава 5 mm

Промишленост

3,8 %

A

A

5406 00 00 Прежди от синтетични или изкуствени нишки (раз
лични от шевните конци), пригодени за продажба
на дребно

Промишленост

5%

A

A

Описание

5403 49 00 – – Други
Синтетични монофиламенти с линейна плътност,
равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо
напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и по
добни форми (например изкуствена слама) от син
тетични текстилни материали, чиято видима широ
чина не превишава 5 mm

BG

5404

Бележка

L 250/710

Сектор

КН 2014

– Монофиламенти

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

5404 90

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5407 20 11 – – – По-малка от 3 m

Промишленост

8%

A

A

5407 20 19 – – – 3 m или повече

Промишленост

8%

A

A

5407 20 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5407 30 00 – „Тъкани“, посочени в забележка 9 от раздел ХI

Промишленост

8%

A

A

5407 41 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 42 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 43 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 44 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5407

Описание

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включи
телно тъканите, получени от продуктите от
№ 5404

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

5407 10 00 – Тъкани, получени от прежди с висока здравина,
от найлон или от други полиамиди, или от по
лиестери
5407 20

– Тъкани, получени от ленти или от подобни
форми
Официален вестник на Европейския съюз

– – От полиетилен или от полипропилен, с широ
чина

– Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко
85 % нишки от найлон или от други полиамиди

L 250/711

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5407 51 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 52 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 53 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 54 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5407 61 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 61 30 – – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 61 50 – – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 61 90 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5407 69 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 69 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Описание

Бележка

L 250/712

Сектор

КН 2014

– Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или
повече текстурирани нишки от полиестер

5407 69

– – Съдържащи тегловно 85 % или повече нетек
стурирани нишки от полиестер

Официален вестник на Европейския съюз

5407 61

BG

– Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко
85 % нишки от полиестер

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5407 71 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 72 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 73 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 74 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5407 81 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 82 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 83 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 84 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5407 91 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5407 92 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5407 93 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5407 94 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

– Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или
повече синтетични нишки

– Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от
85 % синтетични нишки и смесени предимно
или само с памук

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други тъкани

L 250/713

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5408 22 10 – – – С широчина, превишаваща 135 сm, но не
превишаваща 155 сm, със сплитка лито, ке
пър, кръстосан кепър или сатен

Промишленост

8%

A

A

5408 22 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5408 23 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5408 24 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5408 31 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5408 32 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5408 33 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5408 34 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5408

Описание

Бележка

L 250/714

Сектор

КН 2014

Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включи
телно тъканите, получени от продуктите от
№ 5405
BG

5408 10 00 – Тъкани, получени от прежди с висока здравина,
от вискозна коприна
– Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или
повече изкуствени нишки, ленти или подобни
форми

5408 22

– – Обагрени

Официален вестник на Европейския съюз

5408 21 00 – – Неизбелени или избелени

– Други тъкани

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5501 10 00 – От найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5501 20 00 – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5501 30 00 – Акрилни или модакрилни

Промишленост

4%

A

A

5501 40 00 – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5501 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

5502 00 10 – От вискоза

Промишленост

4%

A

A

5502 00 40 – Ацетатни

Промишленост

4%

A

A

5502 00 80 – Други

Промишленост

4%

A

A

5503 11 00 – – От арамиди

Промишленост

4%

A

A

5503 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

55

ГЛАВА 55 — ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗ
КУСТВЕНИ ВЛАКНА

5501

Кабели от синтетични нишки

5503

Кабели от изкуствени нишки

Официален вестник на Европейския съюз

5502 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито
пенирани, нито обработени по друг начин за пред
ене
– От найлон или от други полиамиди

L 250/715

5503 20 00 – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5503 30 00 – Акрилни или модакрилни

Промишленост

4%

A

A

5503 40 00 – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5503 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

5504 10 00 – От вискозна коприна

Промишленост

4%

A

A

5504 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

5505 10 10 – – От найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5505 10 30 – – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5505 10 50 – – Акрилни или модакрилни

Промишленост

4%

A

A

5505 10 70 – – От полипропилен

Промишленост

4%

A

A

5505 10 90 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5504

Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пе
нирани, нито обработени по друг начин, за предене

5505

Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна
(включително дреб, отпадъци от прежди и развлак
нените отпадъци)

5505 10

– От синтетични влакна

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/716

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

5506 10 00 – От найлон или от други полиамиди

Промишленост

4%

A

A

5506 20 00 – От полиестери

Промишленост

4%

A

A

5506 30 00 – Акрилни или модакрилни

Промишленост

4%

A

A

5506 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

5507 00 00 Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани
или обработени по друг начин, за предене

Промишленост

4%

A

A

5508 10 10 – – Непригодени за продажба на дребно

Промишленост

4%

A

A

5508 10 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

5508 20 10 – – Непригодени за продажба на дребно

Промишленост

4%

A

A

5508 20 90 – – Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

5%

A

A

Описание

5505 20 00 – От изкуствени влакна
Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани
или обработени по друг начин, за предене

Шевни конци от синтетични или изкуствени ща
пелни влакна, дори пригодени за продажба на
дребно

5508 10

– От синтетични щапелни влакна

5508 20

Официален вестник на Европейския съюз

5508

BG

5506

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От изкуствени щапелни влакна

L 250/717

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5509 11 00 – – Единични

Промишленост

4%

A

A

5509 12 00 – – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

4%

A

A

5509 21 00 – – Единични

Промишленост

4%

A

A

5509 22 00 – – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

4%

A

A

5509 31 00 – – Единични

Промишленост

4%

A

A

5509 32 00 – – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

4%

A

A

5509 41 00 – – Единични

Промишленост

4%

A

A

5509 42 00 – – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

4%

A

A

5509

Описание

Бележка

L 250/718

Сектор

КН 2014

Прежди от синтетични щапелни влакна (различни
от шевните конци), непригодени за продажба на
дребно
BG

– Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни
влакна от найлон или от други полиамиди

– Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни
или модакрилни щапелни влакна

Официален вестник на Европейския съюз

– Съдържащи тегловно 85 % или повече полие
стерни щапелни влакна

– Други прежди, съдържащи тегловно най-малко
85 % синтетични щапелни влакна

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5509 51 00 – – Смесени предимно или само с изкуствени ща
пелни влакна

Промишленост

4%

A

A

5509 52 00 – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми

Промишленост

4%

A

A

5509 53 00 – – Смесени предимно или само с памук

Промишленост

4%

A

A

5509 59 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5509 61 00 – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми

Промишленост

4%

A

A

5509 62 00 – – Смесени предимно или само с памук

Промишленост

4%

A

A

5509 69 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5509 91 00 – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми

Промишленост

4%

A

A

5509 92 00 – – Смесени предимно или само с памук

Промишленост

4%

A

A

– Други прежди от полиестерни щапелни влакна

– Други прежди от акрилни или модакрилни ща
пелни влакна

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други прежди

L 250/719

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

5510 11 00 – – Единични

Промишленост

4%

A

A

5510 12 00 – – Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

4%

A

A

5510 20 00 – Други прежди, смесени предимно или само с
вълна или с фини животински косми

Промишленост

4%

A

A

5510 30 00 – Други прежди, смесени предимно или само с па
мук

Промишленост

4%

A

A

5510 90 00 – Други прежди

Промишленост

4%

A

A

5511 10 00 – От синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно най-малко 85 % от тези влакна

Промишленост

5%

A

A

5511 20 00 – От синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно по-малко от 85 % от тези влакна

Промишленост

5%

A

A

5511 30 00 – От изкуствени щапелни влакна

Промишленост

5%

A

A

Описание

5509 99 00 – – Други
Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни
от шевните конци), непригодени за продажба на
дребно

BG

5510

Бележка

L 250/720

Сектор

КН 2014

– Съдържащи тегловно 85 % или повече изку
ствени щапелни влакна

Официален вестник на Европейския съюз

5511

Прежди от синтетични или изкуствени щапелни
влакна (различни от шевните конци), пригодени за
продажба на дребно

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5512 19 10 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5512 19 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5512 29 10 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5512 29 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5512

Описание

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

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Съдържащи тегловно 85 % или повече полие
стерни щапелни влакна
5512 11 00 – – Неизбелени или избелени
5512 19

– – Други

5512 21 00 – – Неизбелени или избелени
5512 29

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни
или модакрилни щапелни влакна

– Други
5512 91 00 – – Неизбелени или избелени
– – Други

5512 99 10 – – – Печатани

L 250/721

5512 99

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5513 11 20 – – – С широчина, непревишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5513 11 90 – – – С широчина, превишаваща 165 сm

Промишленост

8%

A

A

5513 12 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5513 13 00 – – Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

8%

A

A

5513 19 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

5512 99 90 – – – Други
Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи
тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени
предимно или само с памук, с тегло, непревиша
ващо 170 g/m2

BG

5513

Бележка

L 250/722

Сектор

КН 2014

– Неизбелени или избелени
5513 11

Официален вестник на Европейския съюз

– – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

– Обагрени
5513 21 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито
5513 23

– – Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
16.9.2016 г.

5513 23 10 – – – Със сплитка кепър, включително равноли
чен кепър, чийто повтор не превишава 4

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5513 23 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5513 29 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5513 31 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Промишленост

8%

A

A

5513 39 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5513 41 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Промишленост

8%

A

A

5513 49 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5514 11 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Промишленост

8%

A

A

5514 12 00 – – От полиестерни щапелни влакна със сплитка
кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От прежди с различни цветове

5514

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

Официален вестник на Европейския съюз

– Печатани

– Неизбелени или избелени

– – Други тъкани

5514 19 10 – – – От полиестерни щапелни влакна

L 250/723

5514 19

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5514 21 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Промишленост

8%

A

A

5514 22 00 – – От полиестерни щапелни влакна със сплитка
кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5514 23 00 – – Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

8%

A

A

5514 29 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5514 30 10 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Промишленост

8%

A

A

5514 30 30 – – От полиестерни щапелни влакна със сплитка
кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5514 30 50 – – Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

8%

A

A

5514 30 90 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

5514 19 90 – – – Други

– От прежди с различни цветове

Официален вестник на Европейския съюз

5514 30

BG

– Обагрени

Бележка

L 250/724

Сектор

КН 2014

– Печатани
16.9.2016 г.

5514 41 00 – – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка
лито

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5514 42 00 – – От полиестерни щапелни влакна със сплитка
кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

8%

A

A

5514 43 00 – – Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

8%

A

A

5514 49 00 – – Други тъкани

Промишленост

8%

A

A

5515 11 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 11 30 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 11 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5515 12 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 12 30 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 12 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна

5515 11

5515 12

– – Смесени предимно или само с щапелни влакна
от вискозна коприна

Официален вестник на Европейския съюз

– От полиестерни щапелни влакна

– – Смесени предимно или само със синтетични
или изкуствени нишки

L 250/725

5515 13

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми
BG

– – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми, щрайхгарни
5515 13 11 – – – –

Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 13 19 – – – –

Други

Промишленост

8%

A

A

5515 13 91 – – – –

Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 13 99 – – – –

Други

Промишленост

8%

A

A

5515 19 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 19 30 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 19 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми, камгарни

5515 19

Бележка

L 250/726

КН 2014

– От акрилни или модакрилни щапелни влакна
5515 21

5515 21 10 – – – Неизбелени или избелени

16.9.2016 г.

– – Смесени предимно или само със синтетични
или изкуствени нишки

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5515 21 30 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 21 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5515 22

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми
– – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми, щрайхгарни
Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 22 19 – – – –

Други

Промишленост

8%

A

A

– – – Смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми, камгарни
5515 22 91 – – – –

Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 22 99 – – – –

Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5515 91 10 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 91 30 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 29 00 – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

5515 22 11 – – – –

– Други тъкани
5515 91

– – Смесени предимно или само със синтетични
или изкуствени нишки

L 250/727

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5515 99 20 – – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5515 99 40 – – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5515 99 80 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5516 11 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5516 12 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5516 13 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5516 14 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5516 21 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5516 22 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

Описание

5515 91 90 – – – Други

Тъкани от изкуствени щапелни влакна
– Съдържащи тегловно 85 % или повече изку
ствени щапелни влакна

Официален вестник на Европейския съюз

5516

– – Други

BG

5515 99

Бележка

L 250/728

Сектор

КН 2014

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изку
ствени щапелни влакна, смесени предимно или
само със синтетични или изкуствени нишки

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5516 23 10 – – – Жакардови тъкани с широчина 140 сm и
повече (дюшеклък)

Промишленост

8%

A

A

5516 23 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5516 24 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5516 31 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5516 32 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5516 33 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5516 34 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5516 41 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5516 42 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5516 43 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5516 44 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5516 23

– – От прежди с различни цветове

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изку
ствени щапелни влакна, смесени предимно или
само с вълна или с фини животински косми

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изку
ствени щапелни влакна, смесени предимно или
само с памук

L 250/729

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5516 91 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

5516 92 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

5516 93 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

5516 94 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

5601 21 10 – – – Хигроскопичен

Промишленост

3,8 %

A

A

5601 21 90 – – – Друг

Промишленост

3,8 %

A

A

5601 22 10 – – – Рула с диаметър, непревишаващ 8 mm

Промишленост

3,8 %

A

A

5601 22 90 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

5601 29 00 – – Други

Промишленост

3,8 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/730

Сектор

КН 2014

– Други

5601

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

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 56 — ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕ
ЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АР
ТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО

– Вати от текстилни материали и артикули от тези
вати
5601 21

5601 22

BG

56

– – От памук

– – От синтетични или изкуствени влакна

16.9.2016 г.

Описание

5601 30 00 – Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни ма
териали
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити
или ламинирани

5602 10

– Иглонабити филцове и продукти, изработени по
метода прошивоплетене

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,2 %

A

A

– – – Иглонабити филцове
5602 10 11 – – – –

От юта или от други текстилни ликови
влакна от № 5303

Промишленост

6,7 %

A

A

5602 10 19 – – – –

От други текстилни материали

Промишленост

6,7 %

A

A

– – – Продукти, изработени по метода прошиво
плетене
5602 10 31 – – – –

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

6,7 %

A

A

5602 10 38 – – – –

От други текстилни материали

Промишленост

6,7 %

A

A

Промишленост

6,7 %

A

A

5602 21 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

6,7 %

A

A

5602 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

6,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Неимпрегнирани, нито промазани, нито по
крити, нито ламинирани

5602 10 90 – – Импрегнирани, промазани, покрити или лами
нирани

Бележка

BG

5602

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други филцове, неимпрегнирани, нито прома
зани, нито покрити, нито ламинирани

L 250/731

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,7 %

A

A

5603 11 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 11 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 12 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 12 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 13 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 13 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

Промишленост

4,3 %

A

A

Описание

5602 90 00 – Други
Нетъкани текстилни материали, дори импрегни
рани, промазани, покрити или ламинирани

BG

5603

Бележка

L 250/732

Сектор

КН 2014

– От синтетични или изкуствени нишки
5603 11

5603 13

– – С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревиша
ващо 150 g/m2

– – С тегло, превишаващо 150 g/m2

5603 14 10 – – – Промазани или покрити

16.9.2016 г.

5603 14

– – С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревиша
ващо 70 g/m2

Официален вестник на Европейския съюз

5603 12

– – С тегло, непревишаващо 25 g/m2

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 91 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 91 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 92 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 92 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 93 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 93 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 94 10 – – – Промазани или покрити

Промишленост

4,3 %

A

A

5603 94 90 – – – Други

Промишленост

4,3 %

A

A

Описание

5603 14 90 – – – Други

5603 91

5603 93

5603 94

– – С тегло, непревишаващо 25 g/m2

– – С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревиша
ващо 70 g/m2

– – С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревиша
ващо 150 g/m2

Официален вестник на Европейския съюз

5603 92

BG

– Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С тегло, превишаващо 150 g/m2

L 250/733

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

5604 90 10 – – Прежди с висока здравина, от полиестер, най
лон или други полиамиди или вискозна ко
прина, импрегнирани или промазани

Промишленост

4%

A

A

5604 90 90 – – Други

Промишленост

4%

A

A

5605 00 00 Метални и метализирани прежди, дори обвити, съ
ставени от текстилни прежди, от ленти или от по
добни форми от № 5404 или 5405, комбинирани
с метал под формата на конци, ленти или прах или
покрити с метал

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5606 00 91 – – Обвити прежди

Промишленост

5,3 %

A

A

5606 00 99 – – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

5604

Описание

5604 10 00 – Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил
5604 90

– Други

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“

5606 00 10 – Прежди, наречени „във верижка“

Официален вестник на Европейския съюз

5606 00

BG

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил;
текстилни прежди, ленти и подобни форми от
№ 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, по
крити или обвити с каучук или с пластмаси

Бележка

L 250/734

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5607 21 00 – – Канапи за свързване или връзване

Промишленост

12 %

A

A

5607 29 00 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

8%

A

A

5607

Описание

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не,
дори импрегнирани, промазани, покрити или об
вити с каучук или с пластмаси

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– От сизал или от други текстилни влакна от рода
Аgavе

5607 41 00 – – Канапи за свързване или връзване
5607 49

– – Други
– – – С линейна плътност,
50 000 dtex (5 g/m)

по-голяма

от

5607 49 11 – – – –

Плетени

Промишленост

8%

A

A

5607 49 19 – – – –

Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5607 49 90 – – – С линейна плътност 50 000 dtex (5 g/m)
или по-малка
5607 50

Официален вестник на Европейския съюз

– От полиетилен или полипропилен

– От други синтетични влакна
– – От найлон или от други полиамиди или по
лиестери

5607 50 11 – – – –

Плетени

по-голяма

от
L 250/735

– – – С линейна плътност,
50 000 dtex (5 g/m)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5607 50 30 – – – С линейна плътност 50 000 dtex (5 g/m)
или по-малка

Промишленост

8%

A

A

5607 50 90 – – От други синтетични влакна

Промишленост

8%

A

A

5607 90 20 – – От абака (манилски коноп или Musa textilis
Nee) или от други твърди влакна (от листове);
от юта или от други ликови текстилни влакна
от № 5303

Промишленост

6%

A

A

5607 90 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5608 11 20 – – – От канапи, въжета или дебели въжета

Промишленост

8%

A

A

5608 11 80 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5607 50 19 – – – –

5607 90

– Други

Мрежи със завързани бримки, на платна или на ча
сти, изработени от канапи, въжета или дебели въ
жета; конфекционирани мрежи за риболов и други
конфекционирани мрежи, изработени от текстилни
материали
– От синтетични или изкуствени текстилни мате
риали

5608 11

5608 19

Официален вестник на Европейския съюз

5608

Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/736

Сектор

КН 2014

– – Конфекционирани мрежи за риболов

– – Други
– – – Конфекционирани мрежи

5608 19 11 – – – – –

От найлон или от други полиамиди
От канапи, въжета или дебели въжета

16.9.2016 г.

––––

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5608 19 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5608 90 00 – Други

Промишленост

8%

A

A

5609 00 00 Артикули от прежди, от ленти или от подобни
форми от № 5404 или 5405, от канапи, въжета
или дебели въжета, неупоменати, нито включени
другаде

Промишленост

5,8 %

A

A

5701 10 10 – – Съдържащи тегловно повече от 10 % общо ко
прина или копринен дреб (копринени отпа
дъци)

Промишленост

8%

A

A

5701 10 90 – – Други

Промишленост

8 % MAX
2,8 EUR/m2

A

A

5701 90 10 – – От коприна, копринен дреб (копринени отпа
дъци), синтетични влакна, прежди от № 5605
или от текстилни материали с метални нишки

Промишленост

8%

A

A

5701 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

3,5 %

A

A

5608 19 19 – – – – –
5608 19 30 – – – –

Други
Други

57

ГЛАВА 57 — КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НА
СТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

5701

Килими и други подови настилки от текстилни ма
териали с навързан или ненавързан влас, дори кон
фекционирани

5701 10

– От вълна или от фини животински косми

5701 90

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От други текстилни материали

L 250/737

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5702 10 00 – Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Kara
manie“ и подобни ръчно тъкани килими

Промишленост

3%

A

A

5702 20 00 – Подови настилки от кокосови влакна

Промишленост

4%

A

A

5702 31 10 – – – Килими, наречени „Axminster“

Промишленост

8%

A

A

5702 31 80 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702 32 10 – – – Килими, наречени „Axminster“

Промишленост

8%

A

A

5702 32 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702 39 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5702 41 10 – – – Килими, наречени „Axminster“

Промишленост

8%

A

A

5702 41 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702

Описание

BG

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки
от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок,
дори конфекционирани, включително килимите,
наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и по
добни ръчно тъкáни килими

5702 32

– – От вълна или от фини животински косми

– – От синтетични или изкуствени текстилни ма
териали

Официален вестник на Европейския съюз

– Други, с влас, неконфекционирани
5702 31

Бележка

L 250/738

Сектор

КН 2014

– Други, с влас, конфекционирани
5702 41

– – От вълна или от фини животински косми
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5702 42 10 – – – Килими, наречени „Axminster“

Промишленост

8%

A

A

5702 42 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702 49 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5702 50 31 – – – От полипропилен

Промишленост

8%

A

A

5702 50 39 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702 50 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5702 92 10 – – – От полипропилен

Промишленост

8%

A

A

5702 92 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5702 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5702 42

5702 50

– – От синтетични или изкуствени текстилни ма
териали

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други, без влас, неконфекционирани

– – От синтетични или изкуствени текстилни ма
териали

Официален вестник на Европейския съюз

5702 50 10 – – От вълна или от фини животински косми

– Други, без влас, конфекционирани
5702 91 00 – – От вълна или от фини животински косми
5702 92

– – От синтетични или изкуствени текстилни ма
териали

L 250/739

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5703 20 12 – – – С квадратна форма, с повърхност, непреви
шаваща 1 m2

Промишленост

8%

A

A

5703 20 18 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5703 20 92 – – – С квадратна форма, с повърхност, непреви
шаваща 1 m2

Промишленост

8%

A

A

5703 20 98 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5703 30 12 – – – С квадратна форма, с повърхност, непреви
шаваща 1 m2

Промишленост

8%

A

A

5703 30 18 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5703 30 82 – – – С квадратна форма, с повърхност, непреви
шаваща 1 m2

Промишленост

8%

A

A

5703 30 88 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5703

Описание

Килими и други подови настилки от текстилни ма
териали, тъфтинг, дори конфекционирани
BG

5703 10 00 – От вълна или от фини животински косми
5703 20

Бележка

L 250/740

Сектор

КН 2014

– От найлон или от други полиамиди
– – Печатани

5703 30

– От други синтетични или изкуствени текстилни
материали

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– – От полипропилен

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5703 90 20 – – С квадратна форма, с повърхност, непревиша
ваща 1 m2

Промишленост

8%

A

A

5703 90 80 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5704 10 00 – С квадратна форма, с повърхност, непревиша
ваща 0,3 m2

Промишленост

6,7 %

A

A

5704 90 00 – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

5705 00 30 – От синтетични или изкуствени текстилни мате
риали

Промишленост

8%

A

A

5705 00 80 – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5801 21 00 – – Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан
флор

Промишленост

8%

A

A

5801 22 00 – – Рипсени кадифета и рипсени плюшове, въ
тъчни, с разрязан флор

Промишленост

8%

A

A

5703 90

5704

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

Други килими и подови настилки от текстилни ма
териали, дори конфекционирани

58

ГЛАВА 58 — СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ
ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ;
БРОДЕРИИ

5801

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от ше
нилна прежда, различни от артикулите от № 5802
или 5806

5801 10 00 – От вълна или от фини животински косми

Официален вестник на Европейския съюз

5705 00

– От други текстилни материали

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От памук

L 250/741

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5801 23 00 – – Други кадифета и плюшове, вътъчни

Промишленост

8%

A

A

5801 26 00 – – Тъкани от шенилна прежда

Промишленост

8%

A

A

5801 27 00 – – Кадифета и плюшове, основни

Промишленост

8%

A

A

5801 31 00 – – Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан
флор

Промишленост

8%

A

A

5801 32 00 – – Рипсени кадифета и рипсени плюшове, въ
тъчни, с разрязан флор

Промишленост

8%

A

A

5801 33 00 – – Други кадифета и плюшове, вътъчни

Промишленост

8%

A

A

5801 36 00 – – Тъкани от шенилна прежда

Промишленост

8%

A

A

5801 37 00 – – Кадифета и плюшове, основни

Промишленост

8%

A

A

5801 90 10 – – От лен

Промишленост

8%

A

A

5801 90 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5802 11 00 – – Неизбелени

Промишленост

8%

A

A

5802 19 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/742

Сектор

КН 2014

– От синтетични или изкуствени влакна

5802

– От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

5801 90

Хавлиени тъкани, различни от артикулите от
№ 5806; тъфтинг изделия, различни от продуктите
от № 5703
– Хавлиени тъкани от памук
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5802 20 00 – Хавлиени тъкани от други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

5802 30 00 – Тъфтинг изделия

Промишленост

8%

A

A

5803 00 10 – От памук

Промишленост

5,8 %

A

A

5803 00 30 – От естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна

Промишленост

7,2 %

A

A

5803 00 90 – Други

Промишленост

8%

A

A

5804 10 10 – – Гладки

Промишленост

6,5 %

A

A

5804 10 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5804 21 10 – – – Изплетени с механични вретена

Промишленост

8%

A

A

5804 21 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5803 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите
от № 5806

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

5804 10

– Тюлове и други мрежести тъкани

Официален вестник на Европейския съюз

5804

– Машинно изработени дантели
5804 21

– – От синтетични или изкуствени влакна

L 250/743

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5804 29 10 – – – Изплетени с механични вретена

Промишленост

8%

A

A

5804 29 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

5804 30 00 – Ръчно изработени дантели

Промишленост

8%

A

A

5805 00 00 Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“,
„Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно
бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръ
стосан бод), дори конфекционирани

Промишленост

5,6 %

A

A

5806 10 00 – Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от ше
нилна прежда или от хавлиени тъкани

Промишленост

6,3 %

A

A

5806 20 00 – Други ленти, съдържащи тегловно 5 % или по
вече прежди от еластомери или каучукови ни
шки

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

5806 32 10 – – – С истински иви

Промишленост

7,5 %

A

A

5806 32 90 – – – Други

Промишленост

7,5 %

A

A

5804 29

Бележка

– – От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти,
състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки
са свързани с лепило

BG

5806

Описание

L 250/744

Сектор

КН 2014

– Други ленти
5806 31 00 – – От памук
5806 32

– – От синтетични или изкуствени влакна
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5806 39 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

7,5 %

A

A

5806 40 00 – Ленти, състоящи се само от основа без вътък,
чиито паралелни нишки са свързани с лепило

Промишленост

6,2 %

A

A

5807 10 10 – – С надписи или мотиви, получени чрез втъка
ване

Промишленост

6,2 %

A

A

5807 10 90 – – Други

Промишленост

6,2 %

A

A

5807 90 10 – – От филц или от нетъкани текстилни мате
риали

Промишленост

6,3 %

A

A

5807 90 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5808 10 00 – Галони и ширити на парче

Промишленост

5%

A

A

5808 90 00 – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

5809 00 00 Тъкани от метални нишки и тъкани от метални
прежди или от метализирани текстилни прежди от
№ 5605, от видовете, използвани за облекло, мебе
лиране или за подобни употреби, неупоменати,
нито включени другаде

Промишленост

5,6 %

A

A

5807

Етикети, емблеми и подобни артикули от текс
тилни материали, на парче, на ленти или изрязани
във форма или големина, небродирани

5807 10

– Тъкани

5807 90

5808

– Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Галони и ширити на парче; пасмантерийни арти
кули и аналогични орнаментни артикули, на парче
без бродерия, различни от тези от трикотаж; пи
скюли, помпони и подобни артикули

L 250/745

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5810 10 10 – – Със стойност, превишаваща 35 EUR/kg нетно
тегло

Промишленост

5,8 %

A

A

5810 10 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5810 91 10 – – – Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg
нетно тегло

Промишленост

5,8 %

A

A

5810 91 90 – – – Други

Промишленост

7,2 %

A

A

5810 92 10 – – – Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg
нетно тегло

Промишленост

5,8 %

A

A

5810 92 90 – – – Други

Промишленост

7,2 %

A

A

5810 99 10 – – – Със стойност, превишаваща 17,50 EUR/kg
нетно тегло

Промишленост

5,8 %

A

A

5810 99 90 – – – Други

Промишленост

7,2 %

A

A

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

5810 10

– Бродерии без видима основа (химични или въз
душни бродерии и бродерии с изрязана основа)

5810 92

5810 99

– – От памук

– – От синтетични или изкуствени влакна

Официален вестник на Европейския съюз

– Други бродерии
5810 91

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/746

Сектор

КН 2014

– – От други текстилни материали

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5901 10 00 – Тъкани, промазани с лепило или с нишестени
материали от видовете, използвани за подвърз
ване на книги и в картонажното производство,
производството на калъфи или подобни прило
жения

Промишленост

6,5 %

A

A

5901 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

5902 10 10 – – Импрегнирани с каучук

Промишленост

5,6 %

A

A

5902 10 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

5,6 %

A

A

5811 00 00 Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се
от един или повече слоеве текстил, свързани с вати
ращ материал и съединени чрез прошиване, капито
ниране или по друг начин, с изключение на броде
риите от № 5810
ГЛАВА 59 — ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ,
ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИ
ЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени мате
риали от видовете, употребявани за подвързване на
книги или в картонажното производство, производ
ството на калъфи или за подобни приложения; ко
пирни платна или транспаранти за рисуване;
платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано
платно и подобни твърди тъкани от видовете, из
ползвани в шапкарството

5902

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

5902 10

– От найлон или от други полиамиди

– От полиестери

5902 20 10 – – Импрегнирани с каучук

L 250/747

5902 20

Официален вестник на Европейския съюз

59

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5902 90 10 – – Импрегнирани с каучук

Промишленост

5,6 %

A

A

5902 90 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

5903 10 10 – – Импрегнирани

Промишленост

8%

A

A

5903 10 90 – – Промазани, покрити или ламинирани

Промишленост

8%

A

A

5903 20 10 – – Импрегнирани

Промишленост

8%

A

A

5903 20 90 – – Промазани, покрити или ламинирани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

5902 20 90 – – Други
– Други

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или
ламинирани с пластмаси, различни от тези от
№ 5902

5903 10

– С поли(винилхлорид)

5903 20

5903 90

– С полиуретан

Официален вестник на Европейския съюз

5903

BG

5902 90

Бележка

L 250/748

Сектор

КН 2014

– Други

5903 90 10 – – Импрегнирани
– – Промазани, покрити или ламинирани

16.9.2016 г.

5903 90 91 – – – С производни на целулозата или с други
пластмаси, като текстилният материал съ
ставлява лицето

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

5904 10 00 – Линолеуми

Промишленост

5,3 %

A

A

5904 90 00 – Други

Промишленост

5,3 %

A

A

Промишленост

5,8 %

A

A

5905 00 30 – – От лен

Промишленост

8%

A

A

5905 00 50 – – От юта

Промишленост

4%

A

A

5905 00 70 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

8%

A

A

5905 00 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

4,6 %

A

A

5903 90 99 – – – Други
5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съ
ставени от един слой или от едно покритие, нане
сено върху текстилна основа, дори изрязани

Стенни облицовки от текстилни материали

5905 00 10 – Съставени от прежди, разположени успоредно
върху основа
– Други

5906

Официален вестник на Европейския съюз

5905 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902
L 250/749

5906 10 00 – Лепливи ленти с широчина, непревишаваща
20 сm

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

5906 99 10 – – – Платна, посочени в забележка 4, буква в) от
настоящата глава

Промишленост

8%

A

A

5906 99 90 – – – Други

Промишленост

5,6 %

A

A

5907 00 00 Други импрегнирани, промазани или покрити тъ
кани; рисувани платна за театрални декори, за фон
на ателиета или за аналогични приложения

Промишленост

4,9 %

A

A

5908 00 00 Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текс
тилни материали, за лампи, нагреватели, запалки,
свещи или за други подобни; нажежаващи се чо
рапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за
тяхното производство, дори импрегнирани

Промишленост

5,6 %

A

A

5909 00 10 – От синтетични влакна

Промишленост

6,5 %

A

A

5909 00 90 – От други текстилни материали

Промишленост

6,5 %

A

A

5910 00 00 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от
текстилни материали, дори импрегнирани, прома
зани, покрити или ламинирани с пластмаси или
подсилени с метал или с други материали

Промишленост

5,1 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/750

Сектор

КН 2014

– Други

5906 99

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

5909 00

BG

5906 91 00 – – От трикотаж

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текс
тилни материали, дори армирани или с допълне
ния от други материали

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

5911 10 00 – Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, им
прегнирани, промазани или покрити с един или
повече слоя каучук, кожа или други материали,
от видовете, използвани за производството на
гарнитури за дараци и аналогични продукти за
други технически приложения, включително ка
дифените ленти, импрегнирани с каучук за по
критие на кросна

Промишленост

5,3 %

A

A

5911 20 00 – Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита),
дори конфекционирани

Промишленост

4,6 %

A

A

5911

Описание

Текстилни продукти и артикули за техническо при
ложение, посочени в забележка 7 на настоящата
глава

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

5911 31

– – С тегло на m2, по-малко от 650 g

Официален вестник на Европейския съюз

– Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със
свързващи средства от видовете, използвани за
машините за производство на хартия или за по
добни машини (например за целулозна маса, за
азбестоцимент)

– – – От естествена коприна, от синтетични или
от изкуствени влакна
Тъкани от видовете, използвани в ма
шини за производство на хартия (напри
мер за формоване на хартия)

Промишленост

5,8 %

A

A

5911 31 19 – – – –

Други

Промишленост

5,8 %

A

A

Промишленост

4,4 %

A

A

5911 31 90 – – – От други текстилни материали
5911 32

– – С тегло на m2, равно или по-голямо от 650 g

L 250/751

5911 31 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/752

КН 2014

– – – От естествена коприна, от синтетични или
от изкуствени влакна
5,8 %

A

A

5911 32 19 – – – –

Други

Промишленост

5,8 %

A

A

5911 32 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

4,4 %

A

A

5911 40 00 – Филтриращи тъкани от видовете, използвани в
пресите за масло или за аналогични технически
приложения, включително тези от човешка коса

Промишленост

6%

A

A

5911 90 10 – – От филц

Промишленост

6%

A

A

5911 90 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

5911 90

– Други

60

ГЛАВА 60 — ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ

6001

Кадифета, плюшове (включително платовете, наре
чени „с дълъг влас“) и хавлиени платове, трико
тажни

6001 10 00 – Платове, наречени „с дълъг влас“
– Хавлиени платове
6001 21 00 – – От памук

16.9.2016 г.

Промишленост

Официален вестник на Европейския съюз

Тъкани с покривен слой от кече от видо
вете, използвани в машини за производ
ство на хартия (например пресови фил
цове)

BG

5911 32 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6001 22 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

8%

A

A

6001 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

6001 91 00 – – От памук

Промишленост

8%

A

A

6001 92 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

8%

A

A

6001 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

6002 40 00 – Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от
еластомери, но несъдържащи каучукови нишки

Промишленост

8%

A

A

6002 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

6003 10 00 – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

8%

A

A

6003 20 00 – От памук

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

6003

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща
30 cm, различни от тези от № 6001 или 6002

– От синтетични влакна

6003 30 10 – – Дантели тип „Rachel“

L 250/753

6003 30

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща
30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече пре
жди от еластомери или каучукови нишки, раз
лични от тези от № 6001

Официален вестник на Европейския съюз

6002

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6003 30 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

6003 40 00 – От изкуствени влакна

Промишленост

8%

A

A

6003 90 00 – Други

Промишленост

8%

A

A

6004 10 00 – Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от
еластомери, но несъдържащи каучукови нишки

Промишленост

8%

A

A

6004 90 00 – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

6005 21 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

6005 22 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

6005 23 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

6005 24 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6004

Трикотажни платове с широчина, превишаваща
30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече пре
жди от еластомери или каучукови нишки, раз
лични от тези от № 6001

Осново-плетени платове (включително тези, полу
чени чрез машина за галониране), различни от тези
от № 6001 до 6004
– От памук

Официален вестник на Европейския съюз

6005

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/754

Сектор

КН 2014

– От синтетични влакна
– – Неизбелени или избелени

6005 31 10 – – – За завеси

16.9.2016 г.

6005 31

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6005 31 50 – – – Дантели тип „Rachel“, различни от тези за
завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 31 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6005 32 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 32 50 – – – Дантели тип „Rachel“, различни от тези за
завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 32 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6005 33 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 33 50 – – – Дантели тип „Rachel“, различни от тези за
завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 33 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6005 34 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 34 50 – – – Дантели тип „Rachel“, различни от тези за
завеси

Промишленост

8%

A

A

6005 34 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6005 32

6005 34

– – Обагрени

– – От прежди с различни цветове

Официален вестник на Европейския съюз

6005 33

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Печатани

L 250/755

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6005 41 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

6005 42 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

6005 43 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

6005 44 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

6005 90 10 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

8%

A

A

6005 90 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6006 21 00 – – Неизбелени или избелени

Промишленост

8%

A

A

6006 22 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

6006 23 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

6006 24 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

Описание

Бележка

L 250/756

Сектор

КН 2014

– От изкуствени влакна

Други трикотажни платове

6006 10 00 – От вълна или от фини животински косми

Официален вестник на Европейския съюз

6006

– Други

BG

6005 90

– От памук

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6006 31 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6006 31 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6006 32 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6006 32 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6006 33 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6006 33 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

6006 34 10 – – – За завеси

Промишленост

8%

A

A

6006 34 90 – – – Други

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Описание

– От синтетични влакна

6006 33

6006 34

– – Обагрени

– – От прежди с различни цветове

Официален вестник на Европейския съюз

6006 32

– – Неизбелени или избелени

BG

6006 31

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Печатани

– От изкуствени влакна
L 250/757

6006 41 00 – – Неизбелени или избелени

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6006 42 00 – – Обагрени

Промишленост

8%

A

A

6006 43 00 – – От прежди с различни цветове

Промишленост

8%

A

A

6006 44 00 – – Печатани

Промишленост

8%

A

A

6006 90 00 – Други

Промишленост

8%

A

A

6101 20 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6101 20 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6101 30 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6101 30 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

61

ГЛАВА 61 — ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА
ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

6101

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и по
добни артикули, трикотажни или плетени, за мъже
или момчета, с изключение на артикулите от
№ 6103

6101 20

– От памук

6101 30

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/758

Сектор

КН 2014

– От синтетични или от изкуствени влакна

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6101 90 20 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6101 90 80 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6102 10 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6102 10 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6102 20 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6102 20 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6101 90

– От други текстилни материали

6102

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и по
добни артикули, трикотажни или плетени, за жени
или момичета, с изключение на артикулите от
№ 6104

6102 10

– От вълна или от фини животински косми

6102 20

6102 30

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От памук

– От синтетични или от изкуствени влакна
L 250/759

6102 30 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6102 90 10 – – Палта, пелерини и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6102 90 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули

Промишленост

12 %

A

A

6103 10 10 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6103 10 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6103 22 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6103 23 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6103 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6102 30 90 – – Анораци, якета, блузони и подобни артикули
– От други текстилни материали

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с
пластрон и презрамки, панталони до под коляното,
къси панталони и шорти (различни от банските га
щета), трикотажни или плетени, за мъже или мом
чета

6103 10

– Костюми

Официален вестник на Европейския съюз

6103

BG

6102 90

Бележка

L 250/760

Сектор

КН 2014

– Ансамбли

6103 31 00 – – От вълна или от фини животински косми

16.9.2016 г.

– Сака

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6103 32 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6103 33 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6103 39 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6103 41 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6103 42 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6103 43 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6103 49 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6104 19 20 – – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6104 19 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Панталони, панталони с пластрон и презрамки,
панталони до под коляното, къси панталони и
шорти

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панта
лони, панталони, панталони с пластрон и пре
зрамки, панталони до под коляното, къси панта
лони и шорти (различни от банските костюми),
трикотажни или плетени, за жени или момичета

Официален вестник на Европейския съюз

6104

– Костюми
6104 13 00 – – От синтетични влакна
6104 19

– – От други текстилни материали

6104 22 00 – – От памук

L 250/761

– Ансамбли

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6104 29 10 – – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6104 29 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6104 31 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6104 32 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6104 33 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6104 39 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6104 41 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6104 42 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6104 43 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6104 44 00 – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6104 49 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6104 23 00 – – От синтетични влакна
– – От други текстилни материали

BG

6104 29

Бележка

L 250/762

Сектор

КН 2014

– Сака

6104 51 00 – – От вълна или от фини животински косми

16.9.2016 г.

– Поли и поли-панталони

Официален вестник на Европейския съюз

– Рокли

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6104 52 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6104 53 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6104 59 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6104 61 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6104 62 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6104 63 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6104 69 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6105 20 10 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6105 20 90 – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6105 90 10 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6105 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Панталони, панталони с пластрон и презрамки,
панталони до под коляното, къси панталони и
шорти

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или мом
чета

6105 10 00 – От памук
6105 20

6105 90

Официален вестник на Европейския съюз

6105

– От синтетични или от изкуствени влакна

– От други текстилни материали
L 250/763

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6106 10 00 – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6106 20 00 – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6106 90 10 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6106 90 30 – – От естествена коприна или от отпадъци от ес
тествена коприна

Промишленост

12 %

A

A

6106 90 50 – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6106 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6107 11 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6107 12 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6107 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6106

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни
или плетени, за жени или момичета

– От други текстилни материали

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами,
хавлии за баня, халати и подобни артикули, трико
тажни или плетени, за мъже или момчета

Официален вестник на Европейския съюз

6107

Бележка

BG

6106 90

Описание

L 250/764

Сектор

КН 2014

– Слипове и други долни гащи

6107 21 00 – – От памук

16.9.2016 г.

– Нощници и пижами

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6107 22 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6107 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6107 91 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6107 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6108 11 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6108 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6108 21 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6108 22 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6108 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6108 31 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6108 32 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами,
халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни
артикули, трикотажни или плетени, за жени или
момичета
– Комбинезони и фусти

– Пликчета и други долни гащи

Официален вестник на Европейския съюз

6108

– Нощници и пижами
L 250/765

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6108 91 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6108 92 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6108 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6109 90 20 – – От вълна или от фини животински косми, или
от синтетични или изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6109 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

10,5 %

A

A

Описание

6108 39 00 – – От други текстилни материали

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фла
нелки, трикотажни или плетени

6109 10 00 – От памук
6109 90

6110

– От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

6109

BG

– Други

Бележка

L 250/766

Сектор

КН 2014

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни
артикули, трикотажни или плетени
– От вълна или от фини животински косми

6110 11

– – От вълна
16.9.2016 г.

6110 11 10 – – – Фланели и пуловери, съдържащи тегловно
най-малко 50 % вълна и с тегло на арти
кула 600 g или повече

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6110 11 90 – – – –

За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

6110 12 10 – – – За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6110 12 90 – – – За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

6110 19 10 – – – За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6110 19 90 – – – За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6110 20 91 – – – За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6110 20 99 – – – За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6110 12

6110 20

– – От кашмирска коза

– – Други

– От памук

6110 20 10 – – Тънки пòла

Официален вестник на Европейския съюз

6110 19

BG

6110 11 30 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

– От синтетични или от изкуствени влакна

6110 30 10 – – Тънки пòла

L 250/767

6110 30

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6110 30 91 – – – За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6110 30 99 – – – За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

6110 90 10 – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6110 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6111 20 10 – – Ръкавици

Промишленост

8,9 %

A

A

6111 20 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6111 30 10 – – Ръкавици

Промишленост

8,9 %

A

A

6111 30 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

8,9 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/768

Сектор

КН 2014

– – Други

– От други текстилни материали

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

6111 20

– От памук

6111 90

Официален вестник на Европейския съюз

6111

6111 30

BG

6110 90

– От синтетични влакна

– От други текстилни материали

6111 90 11 – – – Ръкавици

16.9.2016 г.

– – От вълна или от фини животински косми

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6111 90 19 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6111 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6112 11 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6112 12 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6112 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6112 20 00 – Комбинезони и ансамбли за ски

Промишленост

12 %

A

A

6112 31 10 – – – Съдържащи тегловно 5 % или повече каучу
кови нишки

Промишленост

8%

A

A

6112 31 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6112 39 10 – – – Съдържащи тегловно 5 % или повече каучу
кови нишки

Промишленост

8%

A

A

6112 39 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6112

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли
за ски и бански костюми, трикотажни или плетени
– Горни облекла за спорт

6112 31

6112 39

– – От синтетични влакна

Официален вестник на Европейския съюз

– Бански костюми за мъже или момчета

– – От други текстилни материали

L 250/769

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6112 41 10 – – – Съдържащи тегловно 5 % или повече каучу
кови нишки

Промишленост

8%

A

A

6112 41 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6112 49 10 – – – Съдържащи тегловно 5 % или повече каучу
кови нишки

Промишленост

8%

A

A

6112 49 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6113 00 10 – От трикотажни платове от № 5906

Промишленост

8%

A

A

6113 00 90 – Други

Промишленост

12 %

A

A

6114 20 00 – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6114 30 00 – От синтетични или изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6114 90 00 – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/770

Сектор

КН 2014

– Бански костюми за жени или момичета

6113 00

6114

– – От други текстилни материали

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

Официален вестник на Европейския съюз

6112 49

– – От синтетични влакна

BG

6112 41

Други облекла, трикотажни или плетени

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6115 10 10 – – От синтетични влакна

Промишленост

8%

A

A

6115 10 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6115 21 00 – – От синтетични влакна, с линейна плътност на
единичната прежда, по-малка от 67 dtex

Промишленост

12 %

A

A

6115 22 00 – – От синтетични влакна, с линейна плътност на
единичната прежда 67 dtex или повече

Промишленост

12 %

A

A

6115 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6115 30 11 – – – Три четвърти чорапи

Промишленост

12 %

A

A

6115 30 19 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6115 30 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и
други подобни артикули, включително чорапо
гащи, дълги и три четвърти чорапи с различна сте
пен на компресия (например чорапите за разши
рени вени), трикотажни или плетени

6115 10

– Чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с раз
лична степен на компресия (например чорапите
за разширени вени)

Официален вестник на Европейския съюз

– Други чорапогащи

6115 30

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с
линейна плътност на единичната прежда, помалка от 67 dtex
– – От синтетични влакна

L 250/771

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6115 94 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6115 95 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/772

Сектор

КН 2014

– Други
BG

6115 96

– – От синтетични влакна

6115 96 10 – – – Три четвърти чорапи

6115 96 91 – – – –

Дамски дълги чорапи

Промишленост

12 %

A

A

6115 96 99 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6116 10 20 – – Ръкавици, импрегнирани, промазани или по
крити с каучук

Промишленост

8%

A

A

6116 10 80 – – Други

Промишленост

8,9 %

A

A

6116 91 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

8,9 %

A

A

6116 92 00 – – От памук

Промишленост

8,9 %

A

A

6116 93 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

8,9 %

A

A

6115 99 00 – – От други текстилни материали
6116

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

6116 10

– Импрегнирани, промазани или покрити с пласт
маси или с каучук

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8,9 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6117 80 10 – – От трикотажни ластични или гумирани тъ
кани

Промишленост

8%

A

A

6117 80 80 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6117 90 00 – Части

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6116 99 00 – – От други текстилни материали
Други конфекционирани допълнения към обле
клата, трикотажни или плетени; части за облекла
или допълнения за облекла, трикотажни или пле
тени

6117 10 00 – Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, ман
тили, була, воалетки и други подобни артикули
– Други допълнения

62

ГЛАВА 62 — ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА
ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ
ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ

6201

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и по
добни артикули, за мъже или момчета, с изключе
ние на артикулите от № 6203

Официален вестник на Европейския съюз

6117 80

BG

6117

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули
6201 11 00 – – От вълна или от фини животински косми
– – От памук

6201 12 10 – – – С единично тегло, непревишаващо 1 kg

L 250/773

6201 12

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6201 13 10 – – – С единично тегло, непревишаващо 1 kg

Промишленост

12 %

A

A

6201 13 90 – – – С единично тегло, превишаващо 1 kg

Промишленост

12 %

A

A

6201 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6201 91 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6201 92 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6201 93 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6201 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6201 12 90 – – – С единично тегло, превишаващо 1 kg
– – От синтетични или от изкуствени влакна

BG

6201 13

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

6202

Бележка

L 250/774

Сектор

КН 2014

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и по
добни артикули, за жени или момичета, с изключе
ние на артикулите от № 6204
– Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули

6202 11 00 – – От вълна или от фини животински косми
– – От памук

6202 12 10 – – – С единично тегло, непревишаващо 1 kg

16.9.2016 г.

6202 12

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6202 13 10 – – – С единично тегло, непревишаващо 1 kg

Промишленост

12 %

A

A

6202 13 90 – – – С единично тегло, превишаващо 1 kg

Промишленост

12 %

A

A

6202 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6202 91 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6202 92 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6202 93 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6202 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6203 11 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6203 12 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6202 12 90 – – – С единично тегло, превишаващо 1 kg
– – От синтетични или изкуствени влакна

BG

6202 13

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с
пластрон и презрамки, панталони до под коляното,
къси панталони и шорти (различни от банските га
щета), за мъже или момчета

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

6203

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Костюми

– – От други текстилни материали

6203 19 10 – – – От памук

L 250/775

6203 19

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6203 19 30 – – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6203 19 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6203 22 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 22 80 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6203 23 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 23 80 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/776

Сектор

КН 2014

– Ансамбли
6203 22

6203 29

– – От синтетични влакна

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 29 18 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

6203 29 30 – – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6203 29 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

– Сака
6203 31 00 – – От вълна или от фини животински косми

16.9.2016 г.

6203 29 11 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

6203 23

– – От памук

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6203 32 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 32 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6203 33 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 33 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6203 32

6203 33

– – От синтетични влакна

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна

6203 39 11 – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 39 19 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6203 41 10 – – – Панталони и панталони до под коляното

Промишленост

12 %

A

A

6203 41 30 – – – Панталони с пластрон и презрамки

Промишленост

12 %

A

A

6203 41 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6203 39 90 – – – От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

6203 39

– – От памук

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Панталони, панталони с пластрон и презрамки,
панталони до под коляното, къси панталони и
шорти
6203 41

– – От вълна или от фини животински косми

L 250/777

6203 42

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

– – От памук

6203 42 11 – – – –
––––

Работни

BG

– – – Панталони и панталони до под коляното

Други
От тъкани, наречени „деним“

Промишленост

12 %

A

A

6203 42 33 – – – – –

От рипсени кадифета и рипсени плю
шове, разрязани

Промишленост

12 %

A

A

6203 42 35 – – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

– – – Панталони с пластрон и презрамки
6203 42 51 – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 42 59 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6203 42 90 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

6203 42 31 – – – – –

6203 43

Бележка

L 250/778

КН 2014

– – От синтетични влакна
– – – Панталони и панталони до под коляното
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 43 19 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

– – – Панталони с пластрон и презрамки
6203 43 31 – – – –

Работни

16.9.2016 г.

6203 43 11 – – – –

Описание

6203 43 39 – – – –

Други

6203 49

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

6203 43 90 – – – Други

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна
––––

Панталони и панталони до под коляното
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 49 19 – – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

––––

Панталони с пластрон и презрамки

6203 49 31 – – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6203 49 39 – – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 11 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6204 12 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6204 13 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6203 49 50 – – – –

Други

6203 49 90 – – – От други текстилни материали
6204

Официален вестник на Европейския съюз

6203 49 11 – – – – –

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панта
лони, панталони, панталони с пластрон и пре
зрамки, панталони до под коляното, къси панта
лони и шорти (различни от банските костюми), за
жени или момичета
– Костюми

L 250/779

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6204 19 10 – – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6204 19 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 22 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 22 80 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6204 23 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 23 80 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6204 19

Описание

Бележка

L 250/780

Сектор

КН 2014

– – От други текстилни материали
BG

– Ансамбли
6204 21 00 – – От вълна или от фини животински косми

6204 23

6204 29

– – От памук

– – От синтетични влакна

Официален вестник на Европейския съюз

6204 22

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 29 18 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 29 90 – – – От други текстилни материали
– Сака
6204 31 00 – – От вълна или от фини животински косми

16.9.2016 г.

6204 29 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6204 32 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 32 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6204 33 10 – – – Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 33 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6204 32

6204 33

– – От синтетични влакна

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна

6204 39 11 – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 39 19 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 41 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6204 42 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6204 43 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6204 44 00 – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 39 90 – – – От други текстилни материали
– Рокли

6204 49

Официален вестник на Европейския съюз

6204 39

– – От памук

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От други текстилни материали
L 250/781

6204 49 10 – – – От естествена коприна или от отпадъци от
естествена коприна

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6204 51 00 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6204 52 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6204 53 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6204 59 10 – – – От изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6204 59 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6204 61 10 – – – Панталони и панталони до под коляното

Промишленост

12 %

A

A

6204 61 85 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

6204 49 90 – – – От други текстилни материали

– – От други текстилни материали

– Панталони, панталони с пластрон и презрамки,
панталони до под коляното, къси панталони и
шорти
6204 61

6204 62

– – От вълна или от фини животински косми

Официален вестник на Европейския съюз

6204 59

BG

– Поли и поли-панталони

Бележка

L 250/782

Сектор

КН 2014

– – От памук
– – – Панталони и панталони до под коляното

6204 62 11 – – – –

6204 62 31 – – – – –

Други
От тъкани, наречени „деним“

16.9.2016 г.

––––

Работни

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

От рипсени кадифета и от рипсени
плюшове, разрязани

Промишленост

12 %

A

A

6204 62 39 – – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

BG

6204 62 33 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Панталони с пластрон и презрамки
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 62 59 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 62 90 – – – Други
6204 63

– – От синтетични влакна
– – – Панталони и панталони до под коляното

6204 63 11 – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 63 18 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

– – – Панталони с пластрон и презрамки
6204 63 31 – – – –

Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 63 39 – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6204 63 90 – – – Други
6204 69

Официален вестник на Европейския съюз

6204 62 51 – – – –

– – От други текстилни материали
– – – От изкуствени влакна

6204 69 11 – – – – –

Панталони и панталони до под коляното
Работни

L 250/783

––––

Описание

6204 69 18 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

Панталони с пластрон и презрамки
Работни

Промишленост

12 %

A

A

6204 69 39 – – – – –

Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6205 20 00 – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6205 30 00 – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6205 90 10 – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6205 90 80 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6206 10 00 – От естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна

Промишленост

12 %

A

A

6206 20 00 – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

12 %

A

A

6206 30 00 – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6206 40 00 – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

Други

6204 69 90 – – – От други текстилни материали
6205

6205 90

6206

Ризи за мъже или момчета

– От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

6204 69 31 – – – – –

6204 69 50 – – – –

Бележка

BG

––––

Други

Сектор

L 250/784

КН 2014

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

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6206 90 10 – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6206 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6207 11 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6207 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6207 21 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6207 22 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6207 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6206 90

6207

– От други текстилни материали

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници,
пижами, хавлии за баня, халати и подобни арти
кули, за мъже или момчета

– Нощници и пижами

Официален вестник на Европейския съюз

– Слипове и други долни гащи

– Други
6207 91 00 – – От памук
– – От други текстилни материали

6207 99 10 – – – От синтетични или от изкуствени влакна

L 250/785

6207 99

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6208 11 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6208 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6208 21 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6208 22 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6208 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6208 91 00 – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6208 92 00 – – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

12 %

A

A

6208 99 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6209 20 00 – От памук

Промишленост

10,5 %

A

A

6209 30 00 – От синтетични влакна

Промишленост

10,5 %

A

A

Описание

6207 99 90 – – – От други текстилни материали
Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти,
пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за
баня, домашни роби и подобни артикули, за жени
или момичета

BG

6208

Бележка

L 250/786

Сектор

КН 2014

– Комбинезони и фусти

– Други

6209

Официален вестник на Европейския съюз

– Нощници и пижами

Облекла и допълнения за облеклата, за бебета
16.9.2016 г.

6209 90 10 – – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

10,5 %

A

A

6209 90 90 – – От други текстилни материали

Промишленост

10,5 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6210 10 92 – – – Престилки за еднократна употреба, от вида,
използван от пациенти и хирурзи при хи
рургически процедури

Промишленост

12 %

A

A

6210 10 98 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6210 20 00 – Други облекла от видовете, класирани в подпо
зиции от 6201 11 до 6201 19

Промишленост

12 %

A

A

6210 30 00 – Други облекла от видовете, класирани в подпо
зиции от 6202 11 до 6202 19

Промишленост

12 %

A

A

6210 40 00 – Други облекла, за мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6210 50 00 – Други облекла, за жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

6209 90

– От други текстилни материали

6210

Облекла, конфекционирани от продуктите от
№ 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907

6210 10

– От продукти от № 5602 или 5603

6210 10 10 – – От продукти от № 5602
– – От продукти от № 5603

Бележка

L 250/787

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6211 11 00 – – За мъже или момчета

Промишленост

12 %

A

A

6211 12 00 – – За жени или момичета

Промишленост

12 %

A

A

6211 20 00 – Комбинезони и ансамбли за ски

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6211

Описание

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

– Бански костюми

– – От памук

6211 32 10 – – – Работни облекла
– – – Горни спортни облекла с подплата
6211 32 31 – – – –

––––

Чиято външна част е изработена от един
и същи плат
Други
Горни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 32 42 – – – – –

Долни части

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6211 32 90 – – – Други
– – От синтетични или от изкуствени влакна

6211 33 10 – – – Работни облекла

16.9.2016 г.

6211 32 41 – – – – –

6211 33

Официален вестник на Европейския съюз

– Други облекла, за мъже или момчета
6211 32

Бележка

L 250/788

Сектор

КН 2014

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

– – – Горни спортни облекла с подплата
6211 33 31 – – – –

––––

Чиято външна част е изработена от един
и същи плат
Други
Горни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 33 42 – – – – –

Долни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 33 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6211 39 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

– Други облекла, за жени или момичета
– – От памук

6211 42 10 – – – Престилки, престилки с ръкави и други ра
ботни облекла

Официален вестник на Европейския съюз

6211 33 41 – – – – –

6211 42

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Горни спортни облекла с подплата
6211 42 31 – – – –

––––

Чиято външна част е изработена от един
и същи плат
Други
Горни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 42 42 – – – – –

Долни части

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6211 42 90 – – – Други

L 250/789

6211 42 41 – – – – –

6211 43

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

L 250/790

КН 2014

– – От синтетични или от изкуствени влакна
BG

6211 43 10 – – – Престилки, престилки с ръкави и други ра
ботни облекла
– – – Горни спортни облекла с подплата
6211 43 31 – – – –

Други
Горни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 43 42 – – – – –

Долни части

Промишленост

12 %

A

A

6211 43 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6211 49 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6212 10 10 – – Представени в асортименти, пригодени за про
дажба на дребно и съдържащи сутиен или бю
стие и бикини

Промишленост

6,5 %

A

A

6212 10 90 – – Други

Промишленост

6,5 %

A

A

6212 20 00 – Ластични колани и колан-гащи

Промишленост

6,5 %

A

A

6212 30 00 – Комбинации (от артикулите от подпозиции от
6212 10 и 6212 20)

Промишленост

6,5 %

A

A

6212

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жар
тиери, ластици за чорапи и подобни артикули и
техните части, дори трикотажни или плетени

6212 10

– Сутиени и бюстиета

16.9.2016 г.

6211 43 41 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Чиято външна част е изработена от един
и същи плат

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6,5 %

A

A

6213 20 00 – От памук

Промишленост

10 %

A

A

6213 90 00 – От други текстилни материали

Промишленост

10 %

A

A

6214 10 00 – От естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна

Промишленост

8%

A

A

6214 20 00 – От вълна или от фини животински косми

Промишленост

8%

A

A

6214 30 00 – От синтетични влакна

Промишленост

8%

A

A

6214 40 00 – От изкуствени влакна

Промишленост

8%

A

A

6214 90 00 – От други текстилни материали

Промишленост

8%

A

A

6215 10 00 – От естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна

Промишленост

6,3 %

A

A

6215 20 00 – От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

6,3 %

A

A

6215 90 00 – От други текстилни материали

Промишленост

6,3 %

A

A

6216 00 00 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един
пръст

Промишленост

7,6 %

A

A

Описание

6212 90 00 – Други

6214

Шалове, eшарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили,
була и воалетки и подобни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

6215

Носни кърпи и джобни кърпички

BG

6213

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки

L 250/791

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6217 10 00 – Допълнения

Промишленост

6,3 %

A

A

6217 90 00 – Части

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

6,9 %

A

A

6301 20 10 – – Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6301 20 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6301 30 10 – – Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6301 30 90 – – Други

Промишленост

7,5 %

A

A

6217

Описание

Бележка

L 250/792

Сектор

КН 2014

Други конфекционирани допълнения за облекла;
части за облекла или за допълнения за облекла,
различни от тези от № 6212
BG

63

I. ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АР
ТИКУЛИ
6301

Одеяла

6301 10 00 – Електрически одеяла
6301 20

6301 30

– Одеяла (различни от електрическите одеяла) от
вълна или от фини животински косми

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 63 — ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКС
ТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И
УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИ
КУЛИ

– Одеяла (различни от електрическите одеяла) от
памук
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6301 40 10 – – Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6301 40 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6301 90 10 – – Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6301 90 90 – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6302 22 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6302 22 90 – – – Друго

Промишленост

12 %

A

A

6302 29 10 – – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6302 29 90 – – – Друго

Промишленост

12 %

A

A

6301 40

6301 90

– Други одеяла

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

6302 10 00 – Спално бельо, трикотажно или плетено
– Друго спално бельо, печатано
6302 21 00 – – От памук
6302 22

6302 29

Официален вестник на Европейския съюз

6302

– Одеяла (различни от електрическите одеяла) от
синтетични влакна

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От синтетични или изкуствени влакна

– – От други текстилни материали

L 250/793

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

6302 32 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6302 32 90 – – – Друго

Промишленост

12 %

A

A

6302 39 20 – – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6302 39 90 – – – Друго

Промишленост

12 %

A

A

6302 40 00 – Покривки и кърпи за маса, трикотажни или пле
тени

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6302 53 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6302 53 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/794

Сектор

КН 2014

– Друго спално бельо

6302 32

– – От синтетични или изкуствени влакна

– – От други текстилни материали

– Други покривки и кърпи за маса
6302 51 00 – – От памук
6302 53

– – От синтетични или изкуствени влакна

– – От други текстилни материали

6302 59 10 – – – От лен

16.9.2016 г.

6302 59

Официален вестник на Европейския съюз

6302 39

BG

6302 31 00 – – От памук

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6302 59 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6302 60 00 – Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от
хавлиени или подобни тъкани, от памук

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6302 93 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6302 93 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6302 99 10 – – – От лен

Промишленост

12 %

A

A

6302 99 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6303 12 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6303 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
6302 91 00 – – От памук

6302 99

6303

– – От синтетични или изкуствени влакна

– – От други текстилни материали

Официален вестник на Европейския съюз

6302 93

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане;
драперии и волани за легла
– Трикотажни или плетени

6303 91 00 – – От памук

L 250/795

– Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6303 92 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6303 92 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

6303 99 10 – – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6303 99 90 – – – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6304 19 10 – – – От памук

Промишленост

12 %

A

A

6304 19 30 – – – От лен или от рами

Промишленост

12 %

A

A

6304 19 90 – – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6304 91 00 – – Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6304 92 00 – – От памук, различни от трикотажните или пле
тените

Промишленост

12 %

A

A

6303 92

– – От синтетични влакна

– – От други текстилни материали

Други артикули за обзавеждане, с изключение на
тези от № 9404
– Покривки за легла

6304 11 00 – – Трикотажни или плетени
6304 19

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

6304

Бележка

BG

6303 99

Описание

L 250/796

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6304 93 00 – – От синтетични влакна, различни от трикотаж
ните или плетените

Промишленост

12 %

A

A

6304 99 00 – – От други текстилни материали, различни от
трикотажните или плетените

Промишленост

12 %

A

A

6305 10 10 – – Употребявани

Промишленост

2%

A

A

6305 10 90 – – Други

Промишленост

4%

A

A

6305 20 00 – От памук

Промишленост

7,2 %

A

A

6305

Амбалажни чували и торбички

6305 10

– От юта или от други ликови текстилни влакна
от № 5303

– От синтетични или изкуствени текстилни мате
риали
6305 32

– – Меки опаковки за материали в насипно съ
стояние

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Получени от ленти или подобни форми от
полиетилен или от полипропилен
Трикотажни или плетени

Промишленост

12 %

A

A

6305 32 19 – – – –

Други

Промишленост

7,2 %

A

A

Промишленост

7,2 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6305 32 90 – – – Други
6305 33

– – Други, получени от ленти или подобни форми
от полиетилен или от полипропилен

6305 33 10 – – – Трикотажни или плетени

L 250/797

6305 32 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6305 33 90 – – – Други

Промишленост

7,2 %

A

A

6305 39 00 – – Други

Промишленост

7,2 %

A

A

6305 90 00 – От други текстилни материали

Промишленост

6,2 %

A

A

6306 12 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6306 19 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6306 22 00 – – От синтетични влакна

Промишленост

12 %

A

A

6306 29 00 – – От други текстилни материали

Промишленост

12 %

A

A

6306 30 00 – Платна

Промишленост

12 %

A

A

6306 40 00 – Надуваеми дюшеци

Промишленост

12 %

A

A

6306 90 00 – Други

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

6306

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/798

Сектор

КН 2014

Покривала и външни щори; палатки; платна за
лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули
за къмпинг

– Палатки

Други конфекционирани артикули, включително
шаблоните за облекла

6307 10

– Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и ар
тикули за подобна употреба

6307 10 10 – – Трикотажни или плетени

16.9.2016 г.

6307

Официален вестник на Европейския съюз

– Покривала и външни щори

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6307 10 30 – – От нетъкан текстил

Промишленост

6,9 %

A

A

6307 10 90 – – Други

Промишленост

7,7 %

A

A

6307 20 00 – Спасителни колани и жилетки

Промишленост

6,3 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

6,3 %

A

A

6307 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

6307 90 10 – – Трикотажни или плетени

6307 90 91 – – – От филц
– – – Други
6307 90 92 – – – –

Чаршафи за еднократна употреба, конфек
ционирани от продуктите от № 5603, от
вида, използван при хирургически проце
дури

Промишленост

6,3 %

A

A

6307 90 98 – – – –

Други

Промишленост

6,3 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

5,3 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

II. АСОРТИМЕНТИ
6308 00 00 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 ар
тикули, в опаковки за продажба на дребно

6309 00 00 Артикули и облекла, употребявани

L 250/799

III. ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И АР
ТИКУЛИ

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6310 10 00 – Сортирани

Промишленост

Осв.

A

A

6310 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

17 %

A

A

6401 92 10 – – – С горна част от каучук

Промишленост

17 %

A

A

6401 92 90 – – – С горна част от пластмаси

Промишленост

17 %

A

A

6310

Описание

Бележка

L 250/800

Сектор

КН 2014

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текс
тилни материали, под форма на отпадъци или на
артикули, негодни за употреба
BG

РАЗДЕЛ XII — ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА
ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИ
ЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И
АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕ
ЛИЯ ОТ КОСИ

64

ГЛАВА 64 — ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИ
КУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ

6401

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна
част от каучук или пластмаси, чиято горна част не
е свързана с външното ходило чрез шиене или ни
тове, пирони, винтове, цапфи или подобни приспо
собления, нито е образувана от различни части,
сглобени по същите начини

6401 10 00 – Обувки, със защитно метално покритие отпред

Официален вестник на Европейския съюз

XII

– Други обувки
6401 92

– – Покриващи глезена, но непокриващи коля
ното

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

17 %

A

A

6402 12 10 – – – Обувки за ски

Промишленост

17 %

A

A

6402 12 90 – – – Обувки за сноуборд

Промишленост

17 %

A

A

6402 19 00 – – Други

Промишленост

16,9 %

A

A

6402 20 00 – Обувки с горна част от ленти, ремъци или каи
шки, свързани към ходилото чрез цапфи

Промишленост

17 %

A

A

6402 91 10 – – – Със защитно метално покритие отпред

Промишленост

17 %

A

A

6402 91 90 – – – Други

Промишленост

16,9 %

A

A

Промишленост

17 %

A

A

Описание

6401 99 00 – – Други
Други обувки с външни ходила и горна част от кау
чук или пластмаси

BG

6402

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Спортни обувки
6402 12

– – Обувки за ски и за сноуборд

6402 91

6402 99

Официален вестник на Европейския съюз

– Други обувки
– – Покриващи глезена

– – Други
L 250/801

6402 99 05 – – – Със защитно метално покритие отпред

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

16,8 %

A

A

Бележка

L 250/802

КН 2014

– – – Други

––––

С горна част от каучук

BG

6402 99 10 – – – –

С горна част от пластмаси

–––––

Обувки, чиято предна, лицева част е
съставена от каишки или е изрязана на
едно или повече места
Чиято най-голяма височина на тока,
включително ходилото, превишава
3 сm

Промишленост

16,8 %

A

A

6402 99 39 – – – – – –

Други

Промишленост

16,8 %

A

A

Промишленост

16,8 %

A

A

Промишленост

16,8 %

A

A

Промишленост

16,8 %

A

A

6402 99 50 – – – – –
–––––

Пантофи и други домашни обувки
Други, с вътрешни ходила с дължина

6402 99 91 – – – – – –
––––––

По-малка от 24 сm

Официален вестник на Европейския съюз

6402 99 31 – – – – – –

24 сm или повече

6402 99 93 – – – – – – –

–––––––

Обувки, от модела на които не
може да се познае дали са за
мъже или за жени
Други
За мъже

Промишленост

16,8 %

A

A

6402 99 98 – – – – – – – –

За жени

Промишленост

16,8 %

A

A

16.9.2016 г.

6402 99 96 – – – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6403 12 00 – – Обувки за ски и за сноуборд

Промишленост

8%

A

A

6403 19 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

6403 20 00 – Обувки с външни ходила от естествена кожа и
горна част, състояща се от каишки от естествена
кожа, минаващи върху горната част на стъпалото
и обхващащи палеца

Промишленост

8%

A

A

6403 40 00 – Други обувки, имащи отпред защитно метално
покритие

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6403

Описание

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси,
от естествена или възстановена кожа и горна част
от естествена кожа

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Спортни обувки

6403 51

Официален вестник на Европейския съюз

– Други обувки с външни ходила от естествена
кожа
– – Покриващи глезена

6403 51 05 – – – С основно ходило от дърво, без вътрешни
ходила
– – – Други
––––

По-малка от 24 сm

L 250/803

6403 51 11 – – – – –

Покриващи глезена, но непокриващи пра
сеца, с вътрешни ходила с дължина

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

24 сm или повече
За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 51 19 – – – – – –

За жени

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Други, с вътрешна ходила с дължина

6403 51 91 – – – – –

По-малка от 24 сm
24 сm или повече

6403 51 95 – – – – – –

За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 51 99 – – – – – –

За жени

Промишленост

8%

A

A

6403 59 05 – – – С основно ходило от дърво, без вътрешни
ходила

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

8%

A

A

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

–––––

6403 59

BG

6403 51 15 – – – – – –

––––

Бележка

L 250/804

КН 2014

– – – Други
––––

Обувки, с лицева, предна част, съставена
от каишки или изрязана на едно или по
вече места

6403 59 11 – – – – –

6403 59 31 – – – – – –

Други, с вътрешно ходило с дължина
По-малка от 24 сm

16.9.2016 г.

–––––

Чиято най-голяма височина на тока,
включително ходилото, превишава
3 сm

Описание

––––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

24 сm или повече
За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 59 39 – – – – – – –

За жени

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6403 59 50 – – – –
––––

Пантофи и други домашни обувки
Други, с вътрешно ходило с дължина
По-малка от 24 сm

–––––

24 сm или повече

6403 59 95 – – – – – –

За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 59 99 – – – – – –

За жени

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

– Други обувки

Официален вестник на Европейския съюз

6403 59 91 – – – – –

6403 91

BG

6403 59 35 – – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Покриващи глезена

6403 91 05 – – – С основно ходило от дърво, без вътрешни
ходила
– – – Други
––––

По-малка от 24 сm

L 250/805

6403 91 11 – – – – –

Покриващи глезена, но непокриващи пра
сеца, с вътрешни ходила с дължина

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

24 сm или повече
Обувки, от модела на които не може
да се познае дали са за мъже или за
жени

––––––

Други
За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 91 18 – – – – – – –

За жени

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Други, с вътрешни ходила с дължина

–––––

По-малка от 24 сm
24 сm или повече

6403 91 93 – – – – – –

––––––

Обувки, от модела на които не може
да се познае дали са за мъже или за
жени
Други

6403 91 96 – – – – – – –

За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 91 98 – – – – – – –

За жени

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6403 99

Официален вестник на Европейския съюз

6403 91 16 – – – – – – –

6403 91 91 – – – – –

BG

6403 91 13 – – – – – –

––––

Бележка

L 250/806

КН 2014

– – Други
16.9.2016 г.

6403 99 05 – – – С основно ходило от дърво, без вътрешни
ходила

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

– – – Други
Обувки, с лицева, предна част, съставена
от каишки или изрязана на едно или по
вече места

6403 99 11 – – – – –

Чиято най-голяма височина на тока,
включително ходилото, превишава
3 сm
Други, с вътрешни ходила с дължина

6403 99 31 – – – – – –

По-малка от 24 сm

––––––

24 сm или повече

6403 99 33 – – – – – – –

–––––––

Обувки, от модела на които не
може да се познае дали са за
мъже или за жени
Други

6403 99 36 – – – – – – – –

За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 99 38 – – – – – – – –

За жени

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

6403 99 50 – – – –
––––

Други, с вътрешни ходила с дължина
По-малка от 24 сm

L 250/807

6403 99 91 – – – – –

Пантофи и други домашни обувки

Официален вестник на Европейския съюз

–––––

BG

––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

24 сm или повече

––––––

Обувки, от модела на които не може
да се познае дали са за мъже или за
жени
Други
За мъже

Промишленост

8%

A

A

6403 99 98 – – – – – – –

За жени

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

16,9 %

A

A

6404 19 10 – – – Пантофи и други домашни обувки

Промишленост

16,9 %

A

A

6404 19 90 – – – Други

Промишленост

17 %

A

A

Промишленост

17 %

A

A

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, ес
тествена или възстановена кожа и горна част от
текстилни материали
– Обувки с външни ходила от каучук или от
пластмаси

6404 11 00 – – Спортни обувки; обувки за тенис, баскетбол,
гимнастика, за тренировки и други подобни

6404 20

Официален вестник на Европейския съюз

6403 99 96 – – – – – – –

6404 19

BG

6403 99 93 – – – – – –

6404

Бележка

L 250/808

КН 2014

– – Други

6404 20 10 – – Пантофи и други домашни обувки

16.9.2016 г.

– Обувки с външни ходила от естествена или въз
становена кожа

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

17 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

6405 20 91 – – – Пантофи и други домашни обувки

Промишленост

4%

A

A

6405 20 99 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

6405 90 10 – – С външни ходила от каучук, пластмаси, есте
ствена или възстановена кожа

Промишленост

17 %

A

A

6405 90 90 – – С външни ходила от други материали

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Описание

6404 20 90 – – Други
Други обувки

6405 10 00 – С горна част от естествена или възстановена
кожа
6405 20

BG

6405

– С горна част от текстилни материали

– – С външни ходила от други материали

– Други

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 по
добни артикули и техните части

6406 10

– Горни части за обувки и техните части, с изклю
чение на фортовете и бомбетата

6406 10 10 – – От естествена кожа

L 250/809

6406

Официален вестник на Европейския съюз

6405 20 10 – – С външни ходила от дърво или от корк

6405 90

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

6406 20 10 – – От каучук

Промишленост

3%

A

A

6406 20 90 – – От пластмаси

Промишленост

3%

A

A

6406 90 30 – – Комплекти, състоящи се от горни части на
обувки, фиксирани върху вътрешните ходила
или върху други вътрешни части, но без външ
ните ходила

Промишленост

3%

A

A

6406 90 50 – – Вътрешни ходила и други сменяеми допълне
ния

Промишленост

3%

A

A

6406 90 60 – – Външни ходила от естествена или възстановена
кожа

Промишленост

3%

A

A

6406 90 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

6501 00 00 Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове,
цилиндри (дори разцепени по височина), от филц,
за шапки

Промишленост

2,7 %

A

A

6502 00 00 Щумпи или други форми за шапки, плетени или
изработени чрез зашиване на ленти от всякакви ма
териали, неоформени, нито фасонирани, нито гар
нирани

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

6406 10 90 – – От други материали

65

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

6406 90

– Външни ходила и токове от каучук или пласт
маси

BG

6406 20

Бележка

L 250/810

Сектор

КН 2014

ГЛАВА 65 — ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5,7 %

A

A

6505 00 30 – – Каскети, кепета и други подобни шапкарски
изделия с козирка

Промишленост

2,7 %

A

A

6505 00 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

6506 10 10 – – От пластмаси

Промишленост

2,7 %

A

A

6506 10 80 – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

6504 00 00 Шапки, плетени или изработени чрез съединяване
на ленти от всякакви материали, дори гарнирани
6505 00

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дан
тели, филц или други текстилни продукти, на пар
чета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и фи
лета за коса от всякакви материали, дори гарни
рани

– Други

6506

Други шапки, дори гарнирани

6506 10

– Предпазни шапки

Официален вестник на Европейския съюз

6505 00 10 – От филц от косми или от вълна и косми, израбо
тени с помощта на щумпи или дискове от
№ 6501 00 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
L 250/811

6506 91 00 – – От каучук или от пластмаси

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6506 99 10 – – – От филц от косми или от вълна и косми,
изработени с помощта на щумпи или ди
скове от № 6501 00 00

Промишленост

5,7 %

A

A

6506 99 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

6507 00 00 Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни
гарнитури, вътрешни предпазни приспособления,
козирки и подбрадници за шапкарството

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

6601 99 20 – – – Покрити с тъкани от текстилни материали

Промишленост

4,7 %

A

A

6601 99 90 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

6506 99

Описание

Бележка

L 250/812

Сектор

КН 2014

– – От други материали

6601

Чадъри и слънчобрани (включително чадърите ба
стуни, плажните чадъри, градинските чадъри и по
добни артикули)

6601 10 00 – Градински чадъри и подобни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 66 — ЧАДЪРИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БА
СТУНИ, БАСТУНИ-СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИ
ЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ

BG

66

– Други
6601 91 00 – – Със сгъваеми дръжки
6601 99

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

5,2 %

A

A

6603 90 10 – – Ръкохватки и топки

Промишленост

2,7 %

A

A

6603 90 90 – – Други

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

6702 10 00 – От пластмаси

Промишленост

4,7 %

A

A

6702 90 00 – От други материали

Промишленост

4,7 %

A

A

Описание

6602 00 00 Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и по
добни артикули

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

6603

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

6603 20 00 – Сглобени елементи, дори със стойки или стойки
с дръжки, за чадъри или слънчобрани

67

– Други

ГЛАВА 67 — АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИ
КУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗ
ДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ

6701 00 00 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

6702

Официален вестник на Европейския съюз

6603 90

Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части;
артикули, изработени от изкуствени цветя, листа
или плодове

L 250/813

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

6704 11 00 – – Цели перуки

Промишленост

2,2 %

A

A

6704 19 00 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

6704 20 00 – От човешка коса

Промишленост

2,2 %

A

A

6704 90 00 – От други материали

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

6703 00 00 Подредени, изтънени, избелени или по друг начин
обработени човешки коси; вълна или други живо
тински косми или други текстилни материали, под
готвени за изработка на перуки или на подобни ар
тикули

6704

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/814

Сектор

КН 2014

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и
подобни, от човешки коси, животински косми или
от текстилни материали; изделия от коси, неупоме
нати, нито включени другаде

XIII

РАЗДЕЛ XIII — ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС,
ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ
МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО
И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

68

ГЛАВА 68 — ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИ
МЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МА
ТЕРИАЛИ
16.9.2016 г.

6801 00 00 Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от
естествени камъни (различни от шистите)

Официален вестник на Европейския съюз

– От синтетични текстилни материали

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

6802 21 00 – – Мрамор, травертин и алабастър

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 23 00 – – Гранит

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 29 00 – – Други камъни

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 91 00 – – Мрамор, травертин и алабастър

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 92 00 – – Други варовикови камъни

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

6802

Описание

– Други дялани или строителни камъни и изделия
от тях, просто разрязани или разцепени, с равна
или гладка повърхност

Официален вестник на Европейския съюз

6802 10 00 – Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули,
дори с форма, различна от квадратна или пра
воъгълна, чиято най-голяма повърхност може да
се впише в квадрат със страна, по-малка от
7 сm; изкуствено оцветени гранули, отломки и
прах

BG

Обработени дялани или строителни камъни (раз
лични от шистите) и изделия от тези камъни, с из
ключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и
подобни артикули за мозайки от естествени камъни
(включително шистите), дори върху подложка; гра
нули, отломки и прах от естествени камъни (вклю
чително шистите), оцветени изкуствено

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

6802 93

– – Гранит
L 250/815

6802 93 10 – – – Полиран, декориран или обработен по друг
начин, но не скулптиран, с нетно тегло,
равно или превишаващо 10 kg

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 99 10 – – – Полирани, декорирани или обработени по
друг начин, но нескулптирани, с нетно те
гло, равно или превишаващо 10 kg

Промишленост

Осв.

A

A

6802 99 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

6803 00 10 – Шисти за покриви и фасади

Промишленост

1,7 %

A

A

6803 00 90 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

6802 93 90 – – – Друг

6802 99

6804

– – Други камъни

Обработени естествени шисти и изделия от есте
ствени или агломерирани шисти

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки,
за мелене, дефибриране, стриване, точене, поли
ране, шлайфане или нарязване, камъни за ръчно то
чене или полиране и техните части от естествени
камъни, от естествени или изкуствени агломери
рани абразиви или от керамика, дори с части от
други материали

6804 10 00 – Мелнични камъни за мелене или дефибриране

Официален вестник на Европейския съюз

6803 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/816

Сектор

КН 2014

– Други абразивни дискове и подобни артикули
16.9.2016 г.

6804 21 00 – – От естествен или синтетичен, агломериран
диамант

6804 22

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – От други агломерирани абразиви или от кера
мика

BG

– – – От изкуствени абразиви, със свързващо ве
щество
––––

От синтетични или изкуствени смоли
Неподсилени

Промишленост

Осв.

A

A

6804 22 18 – – – – –

Подсилени

Промишленост

Осв.

A

A

6804 22 30 – – – –

От керамика или силикати

Промишленост

Осв.

A

A

6804 22 50 – – – –

От други материали

Промишленост

Осв.

A

A

6804 22 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6804 23 00 – – От естествени камъни

Промишленост

Осв.

A

A

6804 30 00 – Камъни за ръчно точене или полиране

Промишленост

Осв.

A

A

6805 10 00 – Нанесени само върху тъкани от текстилни мате
риали

Промишленост

1,7 %

A

A

6805 20 00 – Нанесени само върху хартия или картон

Промишленост

1,7 %

A

A

6805 30 00 – Нанесени върху други материали

Промишленост

1,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

6804 22 12 – – – – –

6805

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Естествени или изкуствени абразиви на прах или
на зърна, нанесени върху текстилни продукти, хар
тия, картон или други материали, дори нарязани,
зашити или съединени по друг начин

L 250/817

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

6806 20 10 – – Експандирани глини

Промишленост

Осв.

A

A

6806 20 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6806 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6807 10 00 – На рула

Промишленост

Осв.

A

A

6807 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6808 00 00 Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни арти
кули от растителни влакна, от слама или от талаш,
стърготини или други отпадъци от дърво, агломери
рани с цимент, с гипс или с други минерални
свързващи вещества

Промишленост

1,7 %

A

A

6806

Описание

6806 10 00 – Шлакови вати, минерални вати, дори смесени
помежду си, в насипно състояние, на листове
или на рула

6807

– Експандиран вермикулит, експандирани глини,
пеношлаки и подобни експандирани минерални
продукти, дори смесени помежду си

Официален вестник на Европейския съюз

6806 20

BG

Шлакови вати, минерални вати; експандиран вер
микулит, експандирани глини, пеношлаки и по
добни експандирани минерални продукти; смеси и
изделия от минерални материали, използвани като
термични или звукови изолатори или за поглъщане
на звука, с изключение на тези от № 6811, 6812
или от глава 69

Бележка

L 250/818

Сектор

КН 2014

Изделия от асфалт или от подобни продукти (на
пример нефтен битум, смола)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6809 11 00 – – Покрити или подсилени само с хартия или
картон

Промишленост

1,7 %

A

A

6809 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

6809 90 00 – Други изделия

Промишленост

1,7 %

A

A

6810 11 10 – – – От лек бетон (на основата на натрошена
пемза, гранулирана шлака и т.н.)

Промишленост

1,7 %

A

A

6810 11 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

6810 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

6810 91 00 – – Сглобяеми строителни елементи

Промишленост

1,7 %

A

A

6810 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

6809

Описание

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен ка
мък, дори армирани
– Керемиди, плочи, плочки, тухли и подобни арти
кули

6810 11

– – Блокове и тухли за строителството

Официален вестник на Европейския съюз

6810

BG

– Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни арти
кули, без украса

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други изделия

L 250/819

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

6811 81 00 – – Гофрирани плоскости

Промишленост

1,7 %

A

A

6811 82 00 – – Други плочи, пана, плочки, керемиди и по
добни артикули

Промишленост

1,7 %

A

A

6811 89 00 – – Други изделия

Промишленост

1,7 %

A

A

6812 80 10 – – Обработени влакна; смеси на базата на азбест
или на базата на азбест и на магнезиев карбо
нат

Промишленост

1,7 %

A

A

6812 80 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

6812 91 00 – – Облекла, принадлежности за облекла, обувки
и шапки

Промишленост

3,7 %

A

A

6812 92 00 – – Хартии, картони и филцове

Промишленост

3,7 %

A

A

6811

Описание

Бележка

L 250/820

Сектор

КН 2014

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или
подобни
BG

6811 40 00 – Съдържащи азбест
– Несъдържащи азбест

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на аз
бест или на базата на азбест и на магнезиев карбо
нат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди,
конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътне
ния), дори армирани, различни от тези в № 6811
или 6813

6812 80

– От крокидолит

Официален вестник на Европейския съюз

6812

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

6812 99 10 – – – Обработен азбест на влакна; смеси на базата
на азбест или на базата на азбест и магне
зиев карбонат

Промишленост

1,7 %

A

A

6812 99 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

6813 81 00 – – Гарнитури за спирачки

Промишленост

2,7 %

A

A

6813 89 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

6812 93 00 – – Пресовани листове от азбест и еластомери за
уплътнения, дори във вид на рула
6812 99

– – Други

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 ве
щества или целулоза, дори комбинирани с текстил
или други материали

6813 20 00 – Съдържащи азбест
– Несъдържащи азбест

6814

Официален вестник на Европейския съюз

6813

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Обработена слюда и изделия от слюда, включи
телно агломерирана или възстановена слюда, дори
върху подложка от хартия, от картон или от други
материали
L 250/821

6814 10 00 – Плочи, листове и ленти от агломерирана или
възстановена слюда, дори върху подложка

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

6815 10 10 – – Въглеродни влакна и изделия от въглеродни
влакна

Промишленост

Осв.

A

A

6815 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6815 20 00 – Изделия от торф

Промишленост

Осв.

A

A

6815 91 00 – – Съдържащи магнезит, доломит или хромит

Промишленост

Осв.

A

A

6815 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2%

A

A

6814 90 00 – Други
6815

Изделия от камъни или от други минерални мате
риали (включително въглеродните влакна, изде
лията от тях и изделията от торф), неупоменати,
нито включени другаде

6815 10

– Изделия от графит или от друг въглерод за упо
треба, различна от тази в електротехниката
Официален вестник на Европейския съюз

– Други изделия

69

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/822

Сектор

КН 2014

ГЛАВА 69 — КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
I. ПРОДУКТИ ОТ ИНФУЗОРНА СИЛИКАТНА
ПРЪСТ ИЛИ АНАЛОГИЧНА СИЛИКАТНА
ПРЪСТ И ОГНЕУПОРНИ ПРОДУКТИ

16.9.2016 г.

6901 00 00 Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия
от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур,
трипел, диатомит) или от аналогична силикатна
пръст

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

2%

A

A

6902 20 91 – – – Съдържащи тегловно повече от 7 %, но помалко от 45 % диалуминиев триоксид
(Al2O3)

Промишленост

2%

A

A

6902 20 99 – – – Други

Промишленост

2%

A

A

6902 90 00 – Други

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

5%

A

A

6902

Описание

6902 10 00 – Съдържащи тегловно повече от 50 % от елемен
тите Mg, Ca или Cr, взети поотделно или заедно,
изразени като MgO, CaO или Cr2O3
6902 20

BG

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични ке
рамични изделия за строителството, различни от
тези от инфузорна силикатна пръст или от анало
гична силикатна пръст

– – Други

6903

Официален вестник на Европейския съюз

– Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуми
ниев триоксид (Al2O3), силициев диоксид (SiO2)
или смес или комбинация от тези продукти

6902 20 10 – – Съдържащи тегловно 93 % или повече сили
циев диоксид (SiO2)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

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
L 250/823

6903 10 00 – Съдържащи тегловно повече от 50 % графит или
други форми на въглерода или смес от тези про
дукти

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6903 20 10 – – Съдържащи тегловно по-малко от 45 % диалу
миниев триоксид (Al2O3)

Промишленост

5%

A

A

6903 20 90 – – Съдържащи тегловно 45 % или повече диалу
миниев триоксид (Al2O3)

Промишленост

5%

A

A

6903 90 10 – – Съдържащи тегловно повече от 25 %, но не
повече от 50 % графит или други форми на
въглерода или смес от тези продукти

Промишленост

5%

A

A

6903 90 90 – – Други

Промишленост

5%

A

A

6904 10 00 – Строителни тухли

Промишленост

2%

A

A

6904 90 00 – Други

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

6903 20

– Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуми
ниев триоксид (Al2O3) или смес или комбинация
от диалуминиев триоксид и силициев диоксид
(SiO2)

6905

Строителни тухли, подови блокчета, кахли и по
добни артикули от керамика

6905 10 00 – Керемиди

16.9.2016 г.

Керемиди, елементи за комини, конструкции за от
веждане на дима, архитектурни орнаменти, от кера
мика, и други керамични изделия за строител
ството

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

II. ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
6904

Бележка

BG

6903 90

Описание

L 250/824

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

6905 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

6906 00 00 Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопро
води, от керамика

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5%

A

A

6907 90 20 – – От каменина

Промишленост

5%

A

A

6907 90 80 – – Други

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

6%

A

A

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от
керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета,
парчета и подобни артикули за мозайки, от кера
мика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху
подложка

6908

– Други

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от
керамика, лакирани или емайлирани; кубчета, пар
чета и подобни артикули за мозайки, от керамика,
лакирани или емайлирани, дори върху подложка

6908 10 00 – Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули,
дори с форма, различна от квадратна или пра
воъгълна, чиято най-голяма повърхност може да
се впише в квадрат със страна, по-малка от 7 сm
6908 90

Официален вестник на Европейския съюз

6907 10 00 – Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули,
дори с форма, различна от квадратна или пра
воъгълна, чиято най-голяма повърхност може да
се впише в квадрат със страна, по-малка от 7 сm
6907 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

6908 90 11 – – – Двойни плочки от вида „Spaltplatten“

L 250/825

– – От обикновена глина

Описание

6908 90 20 – – – Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

7%

A

A

BG

– – Други

Бележка

L 250/826

КН 2014

6908 90 31 – – – Двойни плочки от вида „Spaltplatten“
– – – Други
6908 90 51 – – – –

Други

6908 90 91 – – – – –

От каменина

Промишленост

5%

A

A

6908 90 93 – – – – –

От фаянс или от фина керамика

Промишленост

5%

A

A

6908 90 99 – – – – –

Други

Промишленост

5%

A

A

6909 11 00 – – От порцелан

Промишленост

5%

A

A

6909 12 00 – – Артикули с твърдост, равна на 9 или повече
по скалата на Моос

Промишленост

5%

A

A

6909 19 00 – – Други

Промишленост

5%

A

A

6909

Прибори и артикули от керамика за химически
или други технически цели; корита, вани и по
добни съдове за селското стопанство от керамика;
гърнета и подобни съдове за транспорт или амба
лаж, от керамика

Официален вестник на Европейския съюз

––––

С повърхност, непревишаваща 90 cm2

– Прибори и артикули за химически или други
технически цели

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5%

A

A

6910 10 00 – От порцелан

Промишленост

7%

A

A

6910 90 00 – Други

Промишленост

7%

A

A

6911 10 00 – Артикули за сервиране или за кухня

Промишленост

12 %

A

A

6911 90 00 – Други

Промишленост

12 %

A

A

6912 00 10 – От обикновена глина

Промишленост

5%

A

A

6912 00 30 – От каменина

Промишленост

5,5 %

A

A

6912 00 50 – От фаянс или от фина керамика

Промишленост

9%

A

A

6912 00 90 – Други

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

6%

A

A

Описание

6909 90 00 – Други

6912 00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други
домашни потреби и хигиенни или тоалетни арти
кули от керамични материали, различни от порце
лана

Статуетки и други предмети за украса, от керамика

6913 10 00 – От порцелан

L 250/827

6913

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други
домашни потреби и хигиенни или тоалетни арти
кули, от порцелан

Официален вестник на Европейския съюз

6911

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки,
вани, бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоа
летни, писоари и подобни фиксирани приспособле
ния за санитарна употреба, от керамика

BG

6910

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

6913 90 93 – – – От фаянс или от фина керамика

Промишленост

6%

A

A

6913 90 98 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

6914 10 00 – От порцелан

Промишленост

5%

A

A

6914 90 00 – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7001 00 91 – – Оптично стъкло

Промишленост

3%

A

A

7001 00 99 – – Друго

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

6913 90

Описание

Бележка

L 250/828

Сектор

КН 2014

– Други
BG

6913 90 10 – – От обикновена глина
– – Други

Други изделия от керамика

70

ГЛАВА 70 — СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

7001 00

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

7001 00 10 – Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци
от стъкло

Официален вестник на Европейския съюз

6914

– Стъклена маса

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

7002 10 00 – Топчета

16.9.2016 г.

7002

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7002 20 10 – – От оптично стъкло

Промишленост

3%

A

A

7002 20 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

7002 31 00 – – От стопен кварц или друг стопен силициев
диоксид

Промишленост

3%

A

A

7002 32 00 – – От друго стъкло, с коефициент на линейно
разширение, непревишаващ 5 × 10– 6 за градус
по Келвин в температурен диапазон между
0 °C и 300 °C

Промишленост

3%

A

A

7002 39 00 – – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

7002 20

– Пръчки

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Тръби

Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листове или
профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или нео
тразяващ слой, но необработено по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

7003

– Неармирани плочи и листове
7003 12

– – Оцветени в масата си, матови, плакирани (ду
блирани) или с абсорбиращ, отразяващ или
неотразяващ слой

7003 12 10 – – – От оптично стъкло

7003 12 91 – – – –

С неотразяващ слой

L 250/829

– – – Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 19 10 – – – От оптично стъкло

Промишленост

3%

A

A

7003 19 90 – – – Други

Промишленост

3,8 % MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 20 00 – Армирани плочи и листове

Промишленост

3,8 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

7003 30 00 – Профили

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Описание

7003 12 99 – – – –

Други

Сектор

Бележка

L 250/830

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

7003 19

– – Други

Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с
абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но
необработено по друг начин

7004 20

– Оцветено в масата си стъкло, матово, плакирано
(дублирано) или с абсорбиращ, отразяващ или
неотразяващ слой

7004 20 10 – – Оптично стъкло

7004 20 91 – – – С неотразяващ слой

16.9.2016 г.

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

7004

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

7004 90 10 – – Оптично стъкло

Промишленост

3%

A

A

7004 90 80 – – Друго

Промишленост

4,4 % MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

A

A

Промишленост

3%

A

A

7005 10 25 – – – Непревишаваща 3,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 10 30 – – – Превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща
4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 10 80 – – – Превишаваща 4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 21 25 – – – С дебелина, непревишаваща 3,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 21 30 – – – С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но не
превишаваща 4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 21 80 – – – С дебелина, превишаваща 4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

Описание

7004 20 99 – – – Други

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

7004 90

– Друго стъкло

Флоат стъкло и стъкло, шлифовано или полирано
върху едната или двете страни, на плочи или ли
стове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразя
ващ слой, но необработено по друг начин

7005 10

– Неармирано стъкло с абсорбиращ, отразяващ
или неотразяващ слой

7005 10 05 – – С неотразяващ слой
– – Друго, с дебелина

Официален вестник на Европейския съюз

7005

– Друго неармирано стъкло
7005 21

– – Оцветено в масата си, матово, плакирано (ду
блирано) или просто шлифовано

L 250/831

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7005 29 25 – – – С дебелина, непревишаваща 3,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 29 35 – – – С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но не
превишаваща 4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 29 80 – – – С дебелина, превишаваща 4,5 mm

Промишленост

2%

A

A

7005 30 00 – Армирано стъкло

Промишленост

2%

A

A

7006 00 10 – Оптично стъкло

Промишленост

3%

A

A

7006 00 90 – Други

Промишленост

3%

A

A

7005 29

Описание

Бележка

L 250/832

Сектор

КН 2014

– – Друго
BG

Официален вестник на Европейския съюз

7006 00

Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с по
легато изрязан край, гравирано, продупчено, емай
лирано или обработено по друг начин, но непоста
вено в рамка, нито свързано с други материали

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7007 11 10 – – – С размери и форми, позволяващи употре
бата им в моторни превозни средства

Промишленост

3%

A

A

7007 11 90 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

7007 19 10 – – – Емайлирани

Промишленост

3%

A

A

7007 19 20 – – – Оцветени в масата си, матови, плакирани
(дублирани) или с абсорбиращ или отразя
ващ слой

Промишленост

3%

A

A

7007 19 80 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

7007 21 20 – – – С размери и форми, позволяващи употре
бата им в автомобилни превозни средства и
трактори

Промишленост

3%

A

A

7007 21 80 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

7007

Описание

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темпе
рирано) стъкло или формирано от залепени листове
(слоесто стъкло)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Закалени (темперирани) стъкла
7007 11

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

7007 19

– – С размери и форми, позволяващи тяхната упо
треба в автомобилни превозни средства, във
въздухоплавателни средства, кораби или други
превозни средства

– Стъкла, образувани от залепени листове (слоести
стъкла)
7007 21

– – С размери и форми, позволяващи тяхната упо
треба в автомобилни превозни средства, възду
хоплавателни средства, кораби или други пре
возни средства

L 250/833

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

7008 00 81 – – Образувани от две стъклени плочи, херме
тично съединени по тяхната обиколка посред
ством уплътнение и разделени от слой въздух,
друг газ или вакуум

Промишленост

3%

A

A

7008 00 89 – – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4%

A

A

7009 91 00 – – Без рамки

Промишленост

4%

A

A

7009 92 00 – – С рамки

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Описание

7007 29 00 – – Други
Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъкло
пакети)

7008 00 20 – Оцветени в масата си, матови, плакирани (дубли
рани) или с абсорбиращ или отразяващ слой

BG

7008 00

Бележка

L 250/834

Сектор

КН 2014

– Други

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

7009 10 00 – Огледала за обратно виждане за превозни сред
ства

Официален вестник на Европейския съюз

7009

– Други

7010

7010 10 00 – Ампули

16.9.2016 г.

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, буркан
чета, тубички, ампули и други съдове за транспорт
или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от
стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затва
ряне от стъкло

Описание

7010 20 00 – Тапи, похлупаци и други средства за затваряне

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

5%

A

A

– Други

Бележка

BG

7010 90

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

7010 90 10 – – Буркани за стерилизиране
– – Други
7010 90 21 – – – Направени от стъклени тръби

7010 90 31 – – – –
––––

2,5 l или повече
По-малка от 2,5 l

–––––

За хранителни продукти и напитки

––––––

Бутилки

–––––––

7010 90 41 – – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други, с номинална вместимост

От неоцветено стъкло, с номи
нална вместимост
1 l или повече
Повече от 0,33 l, но по-малко
от 1 l

Промишленост

5%

A

A

7010 90 45 – – – – – – – –

0,15 l или повече, но не повече
от 0,33 l

Промишленост

5%

A

A

7010 90 47 – – – – – – – –

По-малка от 0,15 l

Промишленост

5%

A

A

L 250/835

7010 90 43 – – – – – – – –

Описание

–––––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

От оцветено стъкло, с номинална
вместимост
Промишленост

5%

A

A

7010 90 53 – – – – – – – –

Повече от 0,33 l, но по-малка
от 1 l

Промишленост

5%

A

A

7010 90 55 – – – – – – – –

0,15 l или повече, но не повече
от 0,33 l

Промишленост

5%

A

A

7010 90 57 – – – – – – – –

По-малка от 0,15 l

Промишленост

5%

A

A

Други, с номинална вместимост

7010 90 61 – – – – – – –

0,25 l или повече

Промишленост

5%

A

A

7010 90 67 – – – – – – –

По-малка от 0,25 l

Промишленост

5%

A

A

–––––

За фармацевтични продукти, с номи
нална вместимост

7010 90 71 – – – – – –

Превишаваща 0,055 l

Промишленост

5%

A

A

7010 90 79 – – – – – –

Непревишаваща 0,055 l

Промишленост

5%

A

A

–––––

Официален вестник на Европейския съюз

1 l или повече

BG

7010 90 51 – – – – – – – –

––––––

Бележка

L 250/836

КН 2014

За други продукти
От неоцветено стъкло

Промишленост

5%

A

A

7010 90 99 – – – – – –

От оцветено стъкло

Промишленост

5%

A

A

16.9.2016 г.

7010 90 91 – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7011 10 00 – За електрическо осветление

Промишленост

4%

A

A

7011 20 00 – За електроннолъчеви тръби

Промишленост

4%

A

A

7011 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

11 %

A

A

7013 22 10 – – – Ръчно изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 22 90 – – – Механично изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 28 10 – – – Ръчно изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 28 90 – – – Механично изработени

Промишленост

11 %

A

A

7011

Описание

Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъ
кло, без гарнитури, за електрически лампи, елек
троннолъчеви тръби или други подобни

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоа
летни и канцеларски прибори, стайни украшения
или предмети с подобна употреба, различни от
тези от № 7010 или 7018

7013 10 00 – Предмети от стъклокерамика
– Чаши за пиене (със столче), различни от стъкло
керамичните
7013 22

7013 28

– – От оловен кристал

Официален вестник на Европейския съюз

7013

– – Други

L 250/837

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/838

КН 2014

– Други чаши за пиене, различни от стъклокера
мичните
BG

7013 33

– – От оловен кристал
– – – Ръчно изработени

7013 33 11 – – – –

Гравирани или по друг начин декорирани

Промишленост

11 %

A

A

7013 33 19 – – – –

Други

Промишленост

11 %

A

A

7013 33 91 – – – –

Гравирани или по друг начин декорирани

Промишленост

11 %

A

A

7013 33 99 – – – –

Други

Промишленост

11 %

A

A

Промишленост

11 %

A

A

7013 37

– – Други

7013 37 10 – – – От закалено стъкло
– – – Други
––––

Ръчно изработени

7013 37 51 – – – – –

Гравирани или по друг начин декори
рани

Промишленост

11 %

A

A

7013 37 59 – – – – –

Други

Промишленост

11 %

A

A

––––

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Механично изработени

Механично изработени
Гравирани или по друг начин декори
рани

Промишленост

11 %

A

A

7013 37 99 – – – – –

Други

Промишленост

11 %

A

A

16.9.2016 г.

7013 37 91 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7013 41 10 – – – Ръчно изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 41 90 – – – Механично изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 42 00 – – От стъкло, с коефициент на линейно разшире
ние, непревишаващ 5 × 10– 6 за градус по Кел
вин в температурен диапазон между 0 °C и
300 °C

Промишленост

11 %

A

A

Промишленост

11 %

A

A

Описание

– Стъклени предмети за сервиране (различни от
чашите за пиене) или за кухня, различни от стъ
клокерамичните

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

7013 41

– – Други

7013 49 10 – – – От закалено стъкло
– – – От друго стъкло
7013 49 91 – – – –

Ръчно изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 49 99 – – – –

Механично изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 91 10 – – – Ръчно изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 91 90 – – – Механично изработени

Промишленост

11 %

A

A

7013 99 00 – – Други

Промишленост

11 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

7013 49

– – От оловен кристал

– Други предмети
7013 91

– – От оловен кристал

L 250/839

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

7015 10 00 – Стъкла за медицински очила

Промишленост

3%

A

A

7015 90 00 – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

8%

A

A

7016 90 10 – – Стъкла, сглобени във витражи

Промишленост

3%

A

A

7016 90 40 – – Блокове и тухли от вид, който се използва за
строителни цели

Промишленост

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

Описание

7014 00 00 Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оп
тични елементи (различни от тези от № 7015),
необработени оптически

Бележка

L 250/840

Сектор

КН 2014

BG

7015

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други ар
тикули от пресовано или излято на калъпи стъкло,
дори армирано, за строителни цели; кубчета, пар
чета и други стъкларски артикули, дори и върху
подложка, за мозайки или подобни декорации; стъ
кло, сглобено във витражи; стъкло, наречено „мно
гоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана,
плочи, черупки или подобни форми

7016 10 00 – Кубчета, парчета и други стъкларски артикули,
дори върху подложка, за мозайки или подобни
декорации
7016 90

Официален вестник на Европейския съюз

7016

Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за
обикновени или медицински очила, изпъкнали, дъ
гообразни, вдлъбнати или с подобни форми, нео
бработени оптически; кухи топки и сегментите им,
от стъкло за производството на такива стъкла

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3 % MIN
1,2 EUR/
100 kg/br

A

A

7017 10 00 – От стопен кварц или от друг стопен силициев
диоксид

Промишленост

3%

A

A

7017 20 00 – От друго стъкло, с коефициент на линейно раз
ширение, непревишаващ 5 × 10– 6 за градус по
Келвин в температурен диапазон между 0 °C и
300 °C

Промишленост

3%

A

A

7017 90 00 – Други

Промишленост

3%

A

A

7018 10 11 – – – Шлифовани и полирани механично

Промишленост

Осв.

A

A

7018 10 19 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

7018 10 30 – – Имитации на естествени или култивирани
перли

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7016 90 70 – – Други

Сектор

Бележка

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

КН 2014

BG

7017

Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария,
дори градуирана или оразмерена

Мъниста, имитации на естествени или култивирани
перли, имитации на скъпоценни или полускъпо
ценни камъни и подобни артикули от стъкло и из
делия от тях, различни от бижутерийните имита
ции; стъклени очи, различни от протезите; ста
туетки и други предмети за украса от обработено
на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от
бижутерийните имитации; микросфери от стъкло с
диаметър, непревишаващ 1 mm

7018 10

– Мъниста, имитации на естествени или култиви
рани перли, имитации на скъпоценни или полу
скъпоценни камъни и подобни артикули от стъ
кло

Официален вестник на Европейския съюз

7018

– – Мъниста

L 250/841

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7018 10 51 – – – Шлифовани и полирани механично

Промишленост

Осв.

A

A

7018 10 59 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

7018 10 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

7018 20 00 – Микросфери от стъкло с диаметър, непревиша
ващ 1 mm

Промишленост

3%

A

A

7018 90 10 – – Стъклени очи; дребни стъклени украшения

Промишленост

3%

A

A

7018 90 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

7019 11 00 – – Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща
50 mm

Промишленост

7%

A

A

7019 12 00 – – Ровинг

Промишленост

7%

A

A

7019 19 10 – – – От нишки

Промишленост

7%

A

A

7019 19 90 – – – От щапелни влакна

Промишленост

7%

A

A

Описание

Бележка

L 250/842

Сектор

КН 2014

– – Имитации на скъпоценни или полускъпо
ценни камъни

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и
изделия от тези материали (например прежди, тъ
кани)

Официален вестник на Европейския съюз

7019

– Други

BG

7018 90

– Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани
или не

7019 19

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7019 31 00 – – Мат

Промишленост

7%

A

A

7019 32 00 – – Платна

Промишленост

5%

A

A

7019 39 00 – – Други

Промишленост

5%

A

A

7019 40 00 – Тъкани от ровинг

Промишленост

7%

A

A

7019 51 00 – – С широчина, непревишаваща 30 cm

Промишленост

7%

A

A

7019 52 00 – – С широчина, превишаваща 30 сm, със сплитка
лито, с тегло, по-малко от 250 g/m2, от ни
шки с линейна плътност на единочката
136 tex или по-малко

Промишленост

7%

A

A

7019 59 00 – – Други

Промишленост

7%

A

A

7019 90 00 – Други

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

– Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни
нетъкани изделия

– Други тъкани

7020 00

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други изделия от стъкло

7020 00 05 – Кварцови тръби и подложки за реактори, пред
назначени за оборудване на дифузионни и окис
лителни пещи за производство на полупроводни
кови материали

7020 00 07 – – Незавършени

L 250/843

– Стъклени ампули за термоси или за други изо
термични съдове, чиято изолация се осигурява
чрез вакуум

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6%

A

A

7020 00 10 – – От стопен кварц или от друг стопен силициев
диоксид

Промишленост

3%

A

A

7020 00 30 – – От стъкло, с коефициент на линейно разшире
ние, непревишаващо 5 × 10– 6 за градус по
Келвин в температурен диапазон между 0 °C и
300 °C

Промишленост

3%

A

A

7020 00 80 – – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7020 00 08 – – Завършени

РАЗДЕЛ XIV — ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ
ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ
КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА
ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗ
ДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА
ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ

71

ГЛАВА 71 — ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ
ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ
КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА
ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗ
ДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА
ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ

Официален вестник на Европейския съюз

XIV

BG

– Други

Бележка

L 250/844

Сектор

КН 2014

I. ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ,
СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КА
МЪНИ
7101

7101 10 00 – Естествени перли

16.9.2016 г.

Естествени или култивирани перли, дори обрабо
тени или подбрани, но ненанизани, нито монти
рани, нито обковани; естествени или култивирани
перли, временно нанизани за улесняване на транс
портирането им

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7101 21 00 – – Необработени

Промишленост

Осв.

A

A

7101 22 00 – – Обработени

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7102 21 00 – – Необработени или само срязани, сцепени или
грубо обработени

Промишленост

Осв.

A

A

7102 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7102 31 00 – – Необработени или само срязани, сцепени или
грубо обработени

Промишленост

Осв.

A

A

7102 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Култивирани перли

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито
обковани

– Индустриални

– Неиндустриални

Официален вестник на Европейския съюз

7102 10 00 – Несортирани

7103

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъ
поценни камъни, дори обработени или подбрани,
но ненанизани, нито монтирани, нито обковани;
скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпо
ценни камъни, неподбрани, временно нанизани за
улесняване на транспортирането им
L 250/845

7103 10 00 – Необработени или само срязани или грубо одя
лани

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7103 91 00 – – Рубини, сапфири и смарагди

Промишленост

Осв.

A

A

7103 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7104 10 00 – Пиезоелектрически кварц

Промишленост

Осв.

A

A

7104 20 00 – Други, необработени или само срязани или
грубо одялани

Промишленост

Осв.

A

A

7104 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7105 10 00 – От диаманти

Промишленост

Осв.

A

A

7105 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/846

Сектор

КН 2014

– Обработени по друг начин

Диамантен прах и прах от естествени или синте
тични скъпоценни или полускъпоценни камъни

Официален вестник на Европейския съюз

7105

Синтетични или възстановени скъпоценни или по
лускъпоценни камъни, дори обработени или под
брани, но ненанизани, нито монтирани, нито обко
вани; синтетични или възстановени скъпоценни
или полускъпоценни камъни, неподбрани, вре
менно нанизани за улесняване на транспортирането
им

BG

7104

II. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУ
БЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
7106

7106 10 00 – На прах

16.9.2016 г.

Сребро (включително позлатеното сребро и плати
нираното сребро), в необработени или полуобрабо
тени форми, или на прах

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7106 91 00 – – В необработени форми

Промишленост

Осв.

A

A

7106 92 00 – – В полуобработени форми

Промишленост

Осв.

A

A

7107 00 00 Плакета или дублета от сребро върху неблагородни
метали, в необработени или полуобработени форми

Промишленост

Осв.

A

A

7108 11 00 – – На прах

Промишленост

Осв.

A

A

7108 12 00 – – В други необработени форми

Промишленост

Осв.

A

A

7108 13 10 – – – Пръчки, телове и профили, с плътно сече
ние; плочи; листове и ленти, чиято дебе
лина, без носача, превишава 0,15 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7108 13 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7108 20 00 – За монетно приложение

Промишленост

Осв.

A

A

– Други

7108

Злато (включително платинираното злато) в нео
бработени или полуобработени форми, или на прах

– За немонетно приложение

7108 13

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – В други полуобработени форми

L 250/847

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7110 19 10 – – – Пръчки, телове и профили, с плътно сече
ние; плочи; листове и ленти, чиято дебе
лина, без носача, превишава 0,15 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7110 19 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7110 21 00 – – В необработени форми или на прах

Промишленост

Осв.

A

A

7110 29 00 – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

7110 31 00 – – В необработени форми или на прах

Промишленост

Осв.

A

A

7110 39 00 – – Друг

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7109 00 00 Плакета или дублета от злато върху неблагородни
метали или върху сребро, в необработени или по
луобработени форми

Бележка

L 250/848

Сектор

КН 2014

BG

7110

Платина в необработени или полуобработени
форми, или на прах
– Платина

7110 19

– – Други

– Паладий

Официален вестник на Европейския съюз

7110 11 00 – – В необработени форми или на прах

– Родий

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7110 41 00 – – В необработени форми или на прах

Промишленост

Осв.

A

A

7110 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7111 00 00 Плакета или дублета от платина върху неблаго
родни метали, върху сребро или върху злато, в нео
бработени или полуобработени форми

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7112 91 00 – – От злато, дори от плакета или дублета от
злато, с изключение на златарската шлака, съ
държаща други благородни метали

Промишленост

Осв.

A

A

7112 92 00 – – От платина, дори от плакета или дублета от
платина, с изключение на златарската шлака,
съдържаща други благородни метали

Промишленост

Осв.

A

A

7112 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

– Иридий, осмий и рутений

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от
плакета или дублета от благородни метали; други
остатъци и отпадъци, съдържащи благородни ме
тали или съединения на благородни метали, от
вида на тези, използвани главно за извличане на
благородни метали

7112 30 00 – Пепели, съдържащи благородни метали или съе
динения на благородни метали

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

L 250/849

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7113 11 00 – – От сребро, дори покрито, плакирано или ду
блирано с други благородни метали

Промишленост

2,5 %

A

A

7113 19 00 – – От други благородни метали, дори покрити,
плакирани или дублирани с благородни ме
тали

Промишленост

2,5 %

A

A

7113 20 00 – От плакета или дублета от благородни метали
върху неблагородни метали

Промишленост

4%

A

A

7114 11 00 – – От сребро, дори покрито, плакирано или ду
блирано с други благородни метали

Промишленост

2%

A

A

7114 19 00 – – От други благородни метали, дори покрити,
плакирани или дублирани с благородни ме
тали

Промишленост

2%

A

A

7114 20 00 – От плакета или дублета от благородни метали
върху неблагородни метали

Промишленост

2%

A

A

Описание

Бележка

L 250/850

Сектор

КН 2014

III. БИЖУТЕРИЙНИ, ЮВЕЛИРНИ И ДРУГИ ИЗДЕ
ЛИЯ
BG

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните
части от благородни метали или от плакета или ду
блета от благородни метали
– От благородни метали, дори покрити, плакирани
или дублирани с благородни метали

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

Официален вестник на Европейския съюз

7114

– От благородни метали, дори покрити, плакирани
или дублирани с благородни метали

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7115 10 00 – Катализатори от платина под формата на мрежи
или на решетки

Промишленост

Осв.

A

A

7115 90 00 – Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7116 20 11 – – Огърлици, гривни и други изделия само от
скъпоценни или от полускъпоценни камъни,
само нанизани, без закопчалки и без други
принадлежности

Промишленост

Осв.

A

A

7116 20 80 – – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

7117 11 00 – – Копчета за ръкавели и подобни копчета

Промишленост

4%

A

A

7117 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

7115

7116

Други изделия от благородни метали или от пла
кета или дублета от благородни метали

Изделия от естествени или от култивирани перли,
от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (есте
ствени, синтетични или възстановени)

7116 10 00 – От естествени или култивирани перли
7116 20

7117

– От скъпоценни или от полускъпоценни камъни
(естествени, синтетични или възстановени)

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Бижутерийна имитация
– От неблагородни метали, дори посребрени, по
златени или платинирани

L 250/851

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

7118 10 00 – Монети, нямащи официален курс, различни от
златните монети

Промишленост

Осв.

A

A

7118 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7201 10 11 – – – Със съдържание на силиций, непревиша
ващо 1 %

Промишленост

1,7 %

A

A

7201 10 19 – – – Със съдържание на силиций, превишаващо
1%

Промишленост

1,7 %

A

A

7201 10 30 – – Съдържащи тегловно от 0,1 %, включително
до 0,4 % манган

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

7117 90 00 – Други
Монети

РАЗДЕЛ XV — НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗ
ДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ
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ГЛАВА 72 — ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
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XV

BG

7118

I. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ, ПРЕДСТА
ВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА ГРАНУЛИ ИЛИ НА
ПРАХ
7201

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни
във вид на отливки, слитъци или други първични
форми

7201 10

– Необработени нелегирани чугуни, съдържащи те
гловно 0,5 % или по-малко фосфор

Бележка

L 250/852

Сектор

КН 2014

– – Съдържащи тегловно 0,4 % или повече манган

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7201 10 90 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,1 % ман
ган

Промишленост

Осв.

A

A

7201 20 00 – Необработени нелегирани чугуни, съдържащи те
гловно повече от 0,5 % фосфор

Промишленост

2,2 %

A

A

7201 50 10 – – Необработени легирани чугуни, съдържащи
тегловно 0,3 % или повече, но не повече от
1 % титан и 0,5 % или повече, но не повече
от 1 % ванадий

Промишленост

Осв.

A

A

7201 50 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

7202 11 20 – – – С размер на гранулите, непревишаващ
5 mm, и с тегловно съдържание на манган,
превишаващо 65 %

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 11 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

5,7 %

A

A

7201 50

– Необработени легирани чугуни; огледални „шпи
гел“ чугуни

Феросплави
– Фероманган

7202 11

– – Съдържащ тегловно повече от 2 % въглерод

7202 21 00 – – Съдържащ тегловно повече от 55 % силиций

L 250/853

– Феросилиций
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7202

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7202 29 10 – – – Съдържащ тегловно 4 % или повече, но не
повече от 10 % магнезий

Промишленост

5,7 %

A

A

7202 29 90 – – – Друг

Промишленост

5,7 %

A

A

7202 30 00 – Феросиликоманган

Промишленост

3,7 %

A

A

7202 41 10 – – – Съдържащ тегловно повече от 4 %, но не
повече от 6 % въглерод

Промишленост

4%

A

A

7202 41 90 – – – Съдържащ тегловно повече от 6 % въглерод

Промишленост

4%

A

A

7202 49 10 – – – Съдържащ тегловно 0,05 % или по-малко
въглерод

Промишленост

7%

A

A

7202 49 50 – – – Съдържащ тегловно повече от 0,05 %, но не
повече от 0,5 % въглерод

Промишленост

7%

A

A

7202 49 90 – – – Съдържащ тегловно повече от 0,5 %, но не
повече от 4 % въглерод

Промишленост

7%

A

A

7202 50 00 – Феросиликохром

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 60 00 – Фероникел

Промишленост

Осв.

A

A

7202 29

Описание

– – Други

– – Друг

Официален вестник на Европейския съюз

7202 49

– – Съдържащ тегловно повече от 4 % въглерод

BG

– Ферохром
7202 41

Бележка

L 250/854

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7202 70 00 – Феромолибден

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 80 00 – Фероволфрам и феросиликоволфрам

Промишленост

Осв.

A

A

7202 91 00 – – Феротитан и феросиликотитан

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 92 00 – – Ферованадий

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 93 00 – – Ферониобий

Промишленост

Осв.

A

A

7202 99 10 – – – Ферофосфор

Промишленост

Осв.

A

A

7202 99 30 – – – Феросиликомагнезий

Промишленост

2,7 %

A

A

7202 99 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7203 10 00 – Железни продукти, получени чрез пряка редук
ция на желязна руда

Промишленост

Осв.

A

A

7203 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

7203

Железни продукти, получени чрез пряка редукция
на желязна руда и други порести железни про
дукти, на парчета, топчета или подобни форми; же
лязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на
парчета, топчета или подобни форми

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана
(скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо
или стомана

L 250/855

7204

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

7202 99

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7204 21 10 – – – Съдържащи тегловно 8 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7204 21 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7204 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7204 30 00 – Отпадъци и отломки от покалаени стомана или
желязо

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7204 10 00 – Отпадъци и отломки от чугун

7204 21

BG

– Отпадъци и отломки от легирани стомани
– – От неръждаема стомана

– – Стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от
щамповане или изрязване, дори пакетирани

7204 41 10 – – – Стружки, обрезки, стърготини
– – – Отпадъци от щамповане или изрязване
7204 41 91 – – – –

Пакетирани

Промишленост

Осв.

A

A

7204 41 99 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7204 49

Официален вестник на Европейския съюз

– Други отпадъци и отломки
7204 41

Бележка

L 250/856

Сектор

КН 2014

– – Други

7204 49 10 – – – На парчета

7204 49 30 – – – –

Пакетирани

16.9.2016 г.

– – – Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7205 21 00 – – От легирани стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7205 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7206 10 00 – Блокове

Промишленост

Осв.

A

A

7206 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7204 49 90 – – – –

Други

7204 50 00 – Отпадъци, отляти на блокове
7205

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледа
лен „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана

7205 10 00 – Гранули
– Прахове

7206

7207

Желязо и нелегирани стомани на блокове или
други първични форми, с изключение на желязото
от № 7203

Официален вестник на Европейския съюз

II. ЖЕЛЯЗО И НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ

Полупродукти от желязо или от нелегирани сто
мани
– Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въгле
род

7207 11

– – С квадратно или правоъгълно напречно сече
ние, чиято широчина е по-малка от два пъти
дебелината

7207 11 11 – – – –

От автоматни стомани

L 250/857

– – – Валцовани или получени чрез непрекъснато
леене

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други
С дебелина, непревишаваща 130 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7207 11 16 – – – – –

С дебелина, превишаваща 130 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7207 12 10 – – – Валцовани или получени чрез непрекъснато
леене

Промишленост

Осв.

A

A

7207 12 90 – – – Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

7207 11 90 – – – Ковани
– – Други, с правоъгълно напречно сечение (раз
лично от квадратно)

– – Други
– – – С кръгло или многоъгълно напречно сече
ние

7207 19 12 – – – –

Валцовани или получени чрез непрекъс
нато леене

Промишленост

Осв.

A

A

7207 19 19 – – – –

Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7207 19 80 – – – Други
7207 20

Официален вестник на Европейския съюз

7207 19

BG

7207 11 14 – – – – –

7207 12

Бележка

L 250/858

КН 2014

– Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въгле
род
– – С квадратно или правоъгълно напречно сече
ние и чиято широчина е по-малка от два пъти
дебелината

7207 20 11 – – – –

От автоматни стомани

16.9.2016 г.

– – – Валцовани или получени чрез непрекъснато
леене

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други, съдържащи тегловно
Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 17 – – – – –

0,6 % или повече въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 32 – – – Валцовани или получени чрез непрекъснато
леене

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 39 – – – Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 52 – – – Валцовани или получени чрез непрекъснато
леене

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 59 – – – Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7207 20 19 – – – Ковани
– – Други, с правоъгълно напречно сечение (раз
лично от квадратно)

– – С кръгло или многоъгълно напречно сечение

7208

Официален вестник на Европейския съюз

0,25 % или повече, но по-малко от
0,6 % въглерод

BG

7207 20 15 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Плосковалцовани продукти от желязо или от неле
гирани стомани с широчина 600 mm или повече,
горещовалцовани, неплакирани, нито покрити

7208 10 00 – На рулони, само горещовалцовани, с релефни
мотиви

7208 25 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече

L 250/859

– Други, на рулони, само горещовалцовани, дека
пирани (травлени)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7208 26 00 – – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 27 00 – – С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 36 00 – – С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 37 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече, но непреви
шаваща 10 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 38 00 – – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 39 00 – – С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 40 00 – Ненавити, само горещовалцовани, с релефни мо
тиви

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/860

Сектор

КН 2014

– Други, на рулони, само горещовалцовани

Официален вестник на Европейския съюз

– Други, ненавити, само горещовалцовани
7208 51

– – С дебелина, превишаваща 10 mm

7208 51 20 – – – С дебелина, превишаваща 15 mm

7208 51 91 – – – –

2 050 mm или повече

16.9.2016 г.

– – – С дебелина, превишаваща 10 mm, но не
превишаваща 15 mm, и с широчина

Описание

7208 51 98 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – С дебелина 4,75 mm или повече, но непреви
шаваща 10 mm

7208 52 10 – – – Валцовани върху четирите си страни или в
затворен калибър, с широчина, непревиша
ваща 1 250 mm

7208 52 91 – – – –

2 050 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7208 52 99 – – – –

По-малка от 2 050 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 53 10 – – – Валцовани върху четирите си страни или в
затворен калибър, с широчина, непревиша
ваща 1 250 mm, и с дебелина 4 mm или
повече

Промишленост

Осв.

A

A

7208 53 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7208 54 00 – – С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7208 90 20 – – Перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

7208 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7208 90

– – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други, с широчина

7208 53

Бележка

BG

7208 52

По-малка от 2 050 mm

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други

L 250/861

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7209 16 10 – – – Наречени „магнитни“

Промишленост

Осв.

A

A

7209 16 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7209 17 10 – – – Наречени „магнитни“

Промишленост

Осв.

A

A

7209 17 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7209

Описание

Бележка

L 250/862

Сектор

КН 2014

Плосковалцовани продукти от желязо или от неле
гирани стомани, с широчина 600 mm или повече,
студеновалцовани, неплакирани, нито покрити
BG

– На рулони, само студеновалцовани
7209 15 00 – – С дебелина 3 mm или повече
7209 16

7209 18

– – С дебелина 0,5 mm или повече, но непреви
шаваща 1 mm

Официален вестник на Европейския съюз

7209 17

– – С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка
от 3 mm

– – С дебелина, по-малка от 0,5 mm

7209 18 10 – – – Наречени „магнитни“
– – – Други
С дебелина 0,35 mm или повече, но помалка от 0,5 mm

16.9.2016 г.

7209 18 91 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7209 26 10 – – – Наречени „магнитни“

Промишленост

Осв.

A

A

7209 26 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7209 27 10 – – – Наречени „магнитни“

Промишленост

Осв.

A

A

7209 27 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7209 28 10 – – – Наречени „магнитни“

Промишленост

Осв.

A

A

7209 28 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7209 90 20 – – Перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

7209 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7209 18 99 – – – –

С дебелина, по-малка от 0,35 mm

7209 25 00 – – С дебелина 3 mm или повече
7209 26

7209 28

7209 90

– – С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка
от 3 mm

– – С дебелина 0,5 mm или повече, но непреви
шаваща 1 mm

Официален вестник на Европейския съюз

7209 27

BG

– Ненавити, само студеновалцовани

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С дебелина, по-малка от 0,5 mm

– Други

L 250/863

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7210 12 20 – – – Бяла ламарина

Промишленост

Осв.

A

A

7210 12 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7210 20 00 – Покрити с олово, включително с оловно-калаено
покритие

Промишленост

Осв.

A

A

7210 30 00 – Електролитно поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7210 41 00 – – Вълнообразни

Промишленост

Осв.

A

A

7210 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7210 50 00 – Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни
оксиди

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7210

Описание

Бележка

L 250/864

Сектор

КН 2014

Плосковалцовани продукти от желязо или от неле
гирани стомани, с широчина 600 mm или повече,
плакирани или покрити
BG

– С калай
7210 11 00 – – С дебелина 0,5 mm или повече
7210 12

– – С дебелина, по-малка от 0,5 mm

7210 61 00 – – Покрити с алуминиево-цинкови сплави

16.9.2016 г.

– Покрити с алуминий

Официален вестник на Европейския съюз

– Поцинковани по друг начин

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7210 70 10 – – Бяла ламарина, лакирана; продукти, покрити с
хромни оксиди или с хром и хромни оксиди,
лакирани

Промишленост

Осв.

A

A

7210 70 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7210 90 30 – – Плакирани

Промишленост

Осв.

A

A

7210 90 40 – – Покалаени и печатани

Промишленост

Осв.

A

A

7210 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7211 13 00 – – Валцовани върху четирите си страни или в за
творен калибър, с широчина, превишаваща
150 mm, и дебелина 4 mm или повече, нена
вити и без релефни мотиви

Промишленост

Осв.

A

A

7211 14 00 – – Други, с дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7211 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7210 69 00 – – Други

7211

– Други

Плосковалцовани продукти от желязо или от неле
гирани стомани, с широчина, по-малка от
600 mm, неплакирани, нито покрити

Официален вестник на Европейския съюз

7210 90

– Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси

BG

7210 70

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Само горещовалцовани

L 250/865

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

L 250/866

КН 2014

– Само студеновалцовани
– – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

7211 23 20 – – – Наречени „магнитни“

BG

7211 23

– – – Други
Промишленост

Осв.

A

A

7211 23 80 – – – –

С дебелина, по-малка от 0,35 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7211 90 20 – – Перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

7211 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7212 10 10 – – Бяла ламарина, само повърхностно обработена

Промишленост

Осв.

A

A

7212 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7212 20 00 – Електролитно поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7211 29 00 – – Други
7211 90

– Други

7212

Плосковалцовани продукти от желязо или от неле
гирани стомани, с широчина, по-малка от
600 mm, плакирани или покрити

7212 10

– С калай

16.9.2016 г.

С дебелина 0,35 mm или повече

Официален вестник на Европейския съюз

7211 23 30 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7212 40 20 – – Бяла ламарина, само лакирана; продукти по
крити с хромни оксиди или с хром и хромни
оксиди, лакирани

Промишленост

Осв.

A

A

7212 40 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 20 – – Покрити с хромни оксиди или с хром и
хромни оксиди

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 30 – – Покрити с хром или с никел

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 40 – – Покрити с мед

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 61 – – – Покрити с алуминиево-цинкови сплави

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 69 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7212 50 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7212 60 00 – Плакирани

Промишленост

Осв.

A

A

7212 30 00 – Поцинковани по друг начин

7212 40

– Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси

– Покрити по друг начин

Официален вестник на Европейския съюз

7212 50

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Покрити с алуминий

L 250/867

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7213 10 00 – С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или
релефи, получени по време на валцоването

Промишленост

Осв.

A

A

7213 20 00 – Друг, от автоматни стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7213 91 10 – – – От вида, използван за арматура за бетон

Промишленост

Осв.

A

A

7213 91 20 – – – От вида, използван за подсилване на гуми

Промишленост

Осв.

A

A

7213

Описание

Бележка

L 250/868

Сектор

КН 2014

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо
или от нелегирани стомани
BG

– Друг

– – С кръгло напречно сечение, с диаметър, по-ма
лък от 14 mm

– – – Друг

Съдържащ тегловно 0,06 % или по-малко
въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7213 91 49 – – – –

Съдържащ тегловно повече от 0,06 %, но
по-малко от 0,25 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7213 91 70 – – – –

Съдържащ тегловно 0,25 % или повече,
но не повече от 0,75 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7213 91 90 – – – –

Съдържащ тегловно повече от 0,75 % въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

16.9.2016 г.

7213 91 41 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

7213 91

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7213 99 10 – – – Съдържащ тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

7213 99 90 – – – Съдържащ тегловно 0,25 % или повече въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

7214 10 00 – Изковани

Промишленост

Осв.

A

A

7214 20 00 – С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или
релефи, получени по време на валцоването или
подложени на усукване след валцоване

Промишленост

Осв.

A

A

7214 30 00 – Други, от автоматни стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7214 91 10 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 %
въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7214 91 90 – – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

7213 99

7214

– – Друг

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само
горещоизковани, горещовалцовани или горещоизте
глени, както и тези, които са били подложени на
усукване след валцоване

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

7214 91

– – С правоъгълно напречно сечение (различно от
квадратно)

L 250/869

7214 99

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други

7214 99 10 – – – –

От вида, използван за арматура за бетон

––––

Други, с кръгло напречно сечение, с диа
метър

BG

– – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 %
въглерод

80 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7214 99 39 – – – – –

По-малък от 80 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7214 99 50 – – – –

Други

– – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въ
глерод
––––

С кръгло напречно сечение, с диаметър

7214 99 71 – – – – –

80 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7214 99 79 – – – – –

По-малък от 80 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7214 99 95 – – – –

Други

Официален вестник на Европейския съюз

7214 99 31 – – – – –

7215

Бележка

L 250/870

КН 2014

Други пръти от желязо или от нелегирани стомани
16.9.2016 г.

7215 10 00 – От автоматни стомани, само получени или завър
шени чрез студена обработка

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7215 50 11 – – – С правоъгълно напречно сечение (различно
от квадратно)

Промишленост

Осв.

A

A

7215 50 19 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7215 50 80 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

7215 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7216 21 00 – – L-профили

Промишленост

Осв.

A

A

7216 22 00 – – Т-профили

Промишленост

Осв.

A

A

7215 50

Описание

– Други, само получени или завършени чрез сту
дена обработка

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 10 00 – U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани
или горещоизтеглени, с височина, по-малка от
80 mm

Официален вестник на Европейския съюз

7216

– L- или Т-профили, само горещовалцовани или
горещоизтеглени, с височина, по-малка от
80 mm

L 250/871

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7216 31 10 – – – С височина 80 mm или повече, но непреви
шаваща 220 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7216 31 90 – – – С височина, превишаваща 220 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/872

Сектор

КН 2014

– U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани
или горещоизтеглени, с височина 80 mm или
повече
BG

7216 31

– – I-профили
– – – С височина 80 mm или повече, но непреви
шаваща 220 mm

7216 32 11 – – – –

С успоредни повърхности на рамената

Промишленост

Осв.

A

A

7216 32 19 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

7216 32

– – U-профили

– – – С височина, превишаваща 220 mm
7216 32 91 – – – –

С успоредни повърхности на рамената

Промишленост

Осв.

A

A

7216 32 99 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7216 33

– – Н-профили
16.9.2016 г.

7216 33 10 – – – С височина 80 mm или повече, но непреви
шаваща 180 mm

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7216 40 10 – – L-профили

Промишленост

Осв.

A

A

7216 40 90 – – Т-профили

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7216 50 91 – – – Ленти с удебелявания

Промишленост

Осв.

A

A

7216 50 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7216 61 10 – – – С-, L-, U-, Z-, омега-профили или профили
във форма на отворена тръба

Промишленост

Осв.

A

A

7216 61 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7216 33 90 – – – С височина, превишаваща 180 mm

– Други профили, само горещовалцовани или горе
щоизтеглени

7216 50 10 – – С напречно сечение, което може да се впише в
квадрат със страна, непревишаваща 80 mm
– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

7216 50

– L- или Т-профили, само горещовалцовани или
горещоизтеглени, с височина 80 mm или повече

BG

7216 40

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Профили, само получени или завършени чрез
студена обработка
7216 61

– – Получени от плосковалцовани продукти

L 250/873

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7216 91 10 – – – Рифелована ламарина

Промишленост

Осв.

A

A

7216 91 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7216 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7216 69 00 – – Други

7216 91

BG

– Други

Бележка

L 250/874

Сектор

КН 2014

– – Получени или завършени чрез студена обра
ботка на плосковалцовани продукти

Телове от желязо или от нелегирани стомани

7217 10

– Непокрити, дори полирани
– – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

7217 10 10 – – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение е по-малък от 0,8 mm

Официален вестник на Европейския съюз

7217

– – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение е равен или по-голям от 0,8 mm
С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини
или релефи, получени по време на валцо
ването

Промишленост

Осв.

A

A

7217 10 39 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

16.9.2016 г.

7217 10 31 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7217 10 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но
по-малко от 0,6 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7217 10 90 – – Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въгле
род

Промишленост

Осв.

A

A

7217 20 10 – – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение е по-малък от 0,8 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7217 20 30 – – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение е равен или по-голям от 0,8 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7217 20 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но
по-малко от 0,6 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7217 20 90 – – Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въгле
род

Промишленост

Осв.

A

A

7217 30 41 – – – С медно покритие

Промишленост

Осв.

A

A

7217 30 49 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7217 20

– Поцинковани
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– – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

7217 30

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Покрити с други неблагородни метали
– – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

L 250/875

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7217 30 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но
по-малко от 0,6 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7217 30 90 – – Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въгле
род

Промишленост

Осв.

A

A

7217 90 20 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въ
глерод

Промишленост

Осв.

A

A

7217 90 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но
по-малко от 0,6 % въглерод

Промишленост

Осв.

A

A

7217 90 90 – – Съдържащи тегловно 0,6 % или повече въгле
род

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7218 91 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7218 91 80 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7217 90

– Други

Неръждаема стомана във формата на блокове или
други първични форми; полупродукти от неръж
даеми стомани

7218 10 00 – Блокове и други първични форми

Официален вестник на Европейския съюз

III. НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
7218

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/876

Сектор

КН 2014

– Други
7218 91

– – С правоъгълно напречно сечение (различно от
квадратно)

16.9.2016 г.

7218 99

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други

BG

– – – С квадратно напречно сечение

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

7218 99 11 – – – –

Валцовани или получени чрез непрекъс
нато леене

Промишленост

Осв.

A

A

7218 99 19 – – – –

Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

– – – Други
Валцовани или получени чрез непрекъс
нато леене

Промишленост

Осв.

A

A

7218 99 80 – – – –

Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7219 12 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 12 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7219

Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана
с широчина 600 mm или повече
– Само горещовалцовани, на рулони

7219 11 00 – – С дебелина, превишаваща 10 mm
7219 12

7219 13
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7218 99 20 – – – –

– – С дебелина 4,75 mm или повече, но непреви
шаваща 10 mm

– – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm
L 250/877

7219 13 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7219 14 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 14 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 21 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 21 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 22 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 22 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 23 00 – – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7219 24 00 – – С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7219 13 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел
7219 14

– – С дебелина, по-малка от 3 mm

7219 22

– – С дебелина, превишаваща 10 mm

– – С дебелина 4,75 mm или повече, но непреви
шаваща 10 mm

Официален вестник на Европейския съюз

– Само горещовалцовани, ненавити
7219 21

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/878

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7219 32 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 32 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 33 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 33 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 34 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7219 34 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Само студеновалцовани
7219 31 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече
7219 32

7219 34

7219 35

– – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от
4,75 mm

– – С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка
от 3 mm

Официален вестник на Европейския съюз

7219 33

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С дебелина 0,5 mm или повече, но непреви
шаваща 1 mm

– – С дебелина, по-малка от 0,5 mm
L 250/879

7219 35 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7219 90 20 – – Перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

7219 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7220 11 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7220 12 00 – – С дебелина, по-малка от 4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7220 20 21 – – – 2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7220 20 29 – – – По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7219 35 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел
7219 90

– Други

Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана,
с широчина, по-малка от 600 mm
– Само горещовалцовани

7220 20

– Само студеновалцовани

Официален вестник на Европейския съюз

7220

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/880

Сектор

КН 2014

– – С дебелина 3 mm или повече, съдържащи те
гловно

7220 20 41 – – – 2,5 % или повече никел

16.9.2016 г.

– – С дебелина, превишаваща 0,35 mm, но помалка от 3 mm, съдържащи тегловно

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7220 20 81 – – – 2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7220 20 89 – – – По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

7220 90 20 – – Перфорирани

Промишленост

Осв.

A

A

7220 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7221 00 10 – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7221 00 90 – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7220 20 49 – – – По-малко от 2,5 % никел

7221 00

7222

– Други

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръж
даема стомана

Официален вестник на Европейския съюз

7220 90

BG

– – С дебелина, непревишаваща 0,35 mm, съдър
жащи тегловно

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Пръти и профили от неръждаема стомана
– Пръти, само горещовалцовани или горещоизте
глени

7222 11

– – С кръгло напречно сечение

7222 11 11 – – – –

2,5 % или повече никел

L 250/881

– – – С диаметър 80 mm или повече, съдържащи
тегловно

Описание

7222 11 19 – – – –

По-малко от 2,5 % никел

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A
BG

– – – С диаметър, по-малък от 80 mm, съдър
жащи тегловно
2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 11 89 – – – –

По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 19 10 – – – Съдържащи тегловно 2,5 % или повече ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 19 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % ни
кел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 20

– – Други

– Пръти, само получени или завършени чрез сту
дена обработка
– – С кръгло напречно сечение

Официален вестник на Европейския съюз

7222 11 81 – – – –

7222 19

Бележка

L 250/882

КН 2014

– – – С диаметър 80 mm или повече, съдържащи
тегловно
2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 20 19 – – – –

По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – – С диаметър 25 mm или повече, но помалко от 80 mm, съдържащи тегловно
7222 20 21 – – – –

2,5 % или повече никел

16.9.2016 г.

7222 20 11 – – – –

Описание

7222 20 29 – – – –

По-малко от 2,5 % никел

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

BG

– – – С диаметър, по-малък от 25 mm, съдър
жащи тегловно
2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 20 39 – – – –

По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 20 81 – – – 2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 20 89 – – – По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 30 51 – – – 2,5 % или повече никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 30 91 – – – По-малко от 2,5 % никел

Промишленост

Осв.

A

A

7222 30 97 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други, съдържащи тегловно

– Други пръти
– – Ковани, съдържащи тегловно

7222 40

Официален вестник на Европейския съюз

7222 20 31 – – – –

7222 30

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Профили
L 250/883

7222 40 10 – – Само горещовалцовани или горещоизтеглени

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7222 40 50 – – Само получени или завършени чрез студена
обработка

Промишленост

Осв.

A

A

7222 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7223 00 11 – – Съдържащи тегловно 28 % или повече никел,
но не повече от 31 % и 20 % или повече, но
не повече от 22 % хром

Промишленост

Осв.

A

A

7223 00 19 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7223 00 91 – – Съдържащи тегловно 13 % или повече, но не
повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но
не повече от 6 % алуминий

Промишленост

Осв.

A

A

7223 00 99 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7223 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/884

Сектор

КН 2014

Телове от неръждаема стомана
– Съдържащи тегловно 2,5 % или повече никел

Официален вестник на Европейския съюз

– Съдържащи тегловно по-малко от 2,5 % никел

IV. ДРУГИ ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ; КУХИ ЩАНГИ
ЗА СОНДАЖИ ОТ ЛЕГИРАНИ ИЛИ ОТ НЕЛЕ
ГИРАНИ СТОМАНИ
Други легирани стомани на блокове или в други
първични форми; полупродукти от други легирани
стомани

7224 10

– Блокове и други първични форми

7224 10 10 – – От инструментални стомани

16.9.2016 г.

7224

Описание

7224 10 90 – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Други

Бележка

BG

7224 90

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

7224 90 02 – – От инструментални стомани
– – Други

––––

Горещовалцовани или получени чрез не
прекъснато леене

–––––

Чиято широчина е по-малка от два
пъти дебелината
От бързорежещи стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7224 90 05 – – – – – –

Съдържащи тегловно 0,7 % или помалко въглерод и 0,5 % или повече,
но не повече от 1,2 % манган и
0,6 % или повече, но не повече от
2,3 % силиций; съдържащи тегловно
0,0008 % или повече бор, без никой
друг елемент да достига минимал
ното съдържание, посочено в забе
лежка 1 е) от настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

7224 90 07 – – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7224 90 14 – – – – –

Други

L 250/885

7224 90 03 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– – – С квадратно или правоъгълно напречно се
чение

Описание

7224 90 18 – – – –

Ковани

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A
BG

– – – Други

––––

Горещовалцовани или получени чрез не
прекъснато леене

Съдържащи тегловно 0,9 % или по
вече, но не повече от 1,15 % въглерод
и 0,5 % или повече, но не повече от
2 % хром и евентуално 0,5 % или помалко молибден

Промишленост

Осв.

A

A

7224 90 38 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7225 19 10 – – – Горещовалцовани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 19 90 – – – Студеновалцовани

Промишленост

Осв.

A

A

7225

Ковани

Плосковалцовани продукти от други легирани сто
мани с широчина 600 mm или повече

Официален вестник на Европейския съюз

7224 90 31 – – – – –

7224 90 90 – – – –

Бележка

L 250/886

КН 2014

– От силициеви електротехнически (магнитни) сто
мани

7225 11 00 – – Със зърнесто ориентирани структури

7225 19

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7225 30 10 – – От инструментални стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 30 30 – – От бързорежещи стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 30 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7225 40 12 – – От инструментални стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 40 15 – – От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 40 40 – – – С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7225 40 60 – – – С дебелина 4,75 mm или повече, но непре
вишаваща 10 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7225 40 90 – – – С дебелина, по-малка от 4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7225 30

7225 40

– Други, само горещовалцовани, на рулони

– Други, само горещовалцовани, ненавити

– – Други

7225 50

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други, само студеновалцовани
L 250/887

7225 50 20 – – От бързорежещи (рапидни) стомани

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7225 91 00 – – Електролитно поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7225 92 00 – – Поцинковани по друг начин

Промишленост

Осв.

A

A

7225 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7226 19 10 – – – Само горещовалцовани

Промишленост

Осв.

A

A

7226 19 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7226 20 00 – От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7225 50 80 – – Други

Плосковалцовани продукти от други легирани сто
мани с широчина, по-малка от 600 mm
– От силициеви електротехнически (магнитни) сто
мани

7226 11 00 – – Със зърнесто ориентирани структури
7226 19

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

7226

BG

– Други

Бележка

L 250/888

Сектор

КН 2014

– Други
– – Само горещовалцовани

7226 91 20 – – – От инструментални стомани

16.9.2016 г.

7226 91

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7226 91 91 – – – –

С дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7226 91 99 – – – –

С дебелина, по-малка от 4,75 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7226 99 10 – – – Електролитно поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7226 99 30 – – – Поцинковани по друг начин

Промишленост

Осв.

A

A

7226 99 70 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7227 10 00 – От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7227 20 00 – От силикоманганови стомани

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – – Други

7226 92 00 – – Само студеновалцовани

7226 99

7227

7227 90

– – Други

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от други
легирани стомани

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

Сектор

16.9.2016 г.

Описание

КН 2014

– Други

L 250/889

7227 90 10 – – Съдържащи тегловно 0,0008 % или повече
бор, без никой друг елемент да достига мини
малното съдържание, посочено в забележка 1 е)
от настоящата глава

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7227 90 50 – – Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не
повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или по
вече, но не повече от 2 % хром и евентуално
0,5 % или по-малко молибден

Промишленост

Осв.

A

A

7227 90 95 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7228 10 20 – – Само горещовалцовани или горещоизтеглени;
горещовалцовани или горещоизтеглени, само
плакирани

Промишленост

Осв.

A

A

7228 10 50 – – Ковани

Промишленост

Осв.

A

A

7228 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

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

7228 10

– Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани

7228 20

Официален вестник на Европейския съюз

7228

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/890

Сектор

КН 2014

– Пръти от силикоманганови стомани

7228 20 10 – – С правоъгълно напречно сечение (различно от
квадратно), горещовалцовани върху четирите
си страни
– – Други

16.9.2016 г.

7228 20 91 – – – Само горещовалцовани или горещоизте
глени; горещовалцовани или горещоизте
глени, само плакирани

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7228 30 41 – – – С кръгло напречно сечение, с диаметър
80 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7228 30 49 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7228 20 99 – – – Други

7228 30

– Други пръти, само горещовалцовани или горе
щоизтеглени

7228 30 20 – – От инструментални стомани

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не
повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или по
вече, но не повече от 2 % хром и евентуално
0,5 % или по-малко молибден

– – – С кръгло напречно сечение, с диаметър

80 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7228 30 69 – – – –

По-малък от 80 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7228 30 70 – – – С правоъгълно напречно сечение (различно
от квадратно), горещовалцовани върху чети
рите си страни

Промишленост

Осв.

A

A

7228 30 89 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/891

7228 30 61 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7228 40 10 – – От инструментални стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7228 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7228 50 20 – – От инструментални стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7228 50 40 – – Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не
повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или по
вече, но не повече от 2 % хром и евентуално
0,5 % или по-малко молибден

Промишленост

Осв.

A

A

7228 40

– Други пръти, само изковани

– Други пръти, само получени или завършени чрез
студена обработка

– – – С кръгло напречно сечение, с диаметър
7228 50 61 – – – –

80 mm или повече

Промишленост

Осв.

A

A

7228 50 69 – – – –

По-малък от 80 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7228 60 20 – – От инструментални стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7228 60 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7228 50 80 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

7228 60

Бележка

BG

7228 50

Описание

L 250/892

Сектор

КН 2014

– Други пръти

16.9.2016 г.

7228 70 10 – – Само горещовалцовани или горещоизтеглени

Промишленост

Осв.

A

A

7228 70 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7228 80 00 – Кухи щанги за сондажи

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7229 90 20 – – От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

Осв.

A

A

7229 90 50 – – Съдържащи тегловно 0,9 % или повече, но не
повече от 1,15 % въглерод и 0,5 % или по
вече, но не повече от 2 % хром и евентуално
0,5 % или по-малко молибден

Промишленост

Осв.

A

A

7229 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7228 70

7229

– Профили

Телове от други легирани стомани

7229 20 00 – От силикоманганови стомани
7229 90

– Други

73

ГЛАВА 73 — ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ
СТОМАНА

7301

Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори
пробити или направени от сглобени елементи; про
фили, получени чрез заваряване, от желязо или
стомана

7301 10 00 – Шпунтови прегради

Бележка

L 250/893

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Описание

7301 20 00 – Профили

7302 10

– Релси

7302 10 10 – – Релси-проводници на електрически ток, с ча
сти от цветен метал

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други
– – – Нови
––––

Релси „Виньол“

7302 10 22 – – – – –

С тегло на линеен метър 36 kg или по
вече

Промишленост

Осв.

A

A

7302 10 28 – – – – –

С тегло на линеен метър, по-малко от
36 kg

Промишленост

Осв.

A

A

Жлебови релси

Промишленост

Осв.

A

A

7302 10 50 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

16.9.2016 г.

7302 10 40 – – – –

7302 10 90 – – – Употребявани

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо
или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени,
стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насоч
ване на стрелките и други елементи за кръстосване
или смяна на посоките, траверси, клинове, на
кладки, втулки, релсови подложки, затягащи
планки, планки и щанги за раздалечаване и други
части, специално предназначени за поставянето, съ
единяването или фиксирането на релсите

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

7302

Сектор

L 250/894

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7302 30 00 – Стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насоч
ване на стрелките и други елементи за кръстос
ване или смяна на посоките

Промишленост

2,7 %

A

A

7302 40 00 – Клинове и релсови подложки

Промишленост

Осв.

A

A

7302 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7303 00 10 – Тръби от типовете, използвани за канализации
под налягане

Промишленост

3,2 %

A

A

7303 00 90 – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

непревишаващ

Промишленост

Осв.

A

A

7304 19 30 – – – С
външен
диаметър,
превишаващ
168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 19 90 – – – С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

7303 00

Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или
стомана
– Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи
или газопроводи

7304 11 00 – – От неръждаема стомана
7304 19

Официален вестник на Европейския съюз

7304

Тръби и кухи профили от чугун

– – Други

7304 19 10 – – – С
външен
168,3 mm

диаметър,

L 250/895

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7304 22 00 – – Сондажни щанги от неръждаема стомана

Промишленост

Осв.

A

A

7304 23 00 – – Други сондажни щанги

Промишленост

Осв.

A

A

7304 24 00 – – Други, от неръждаема стомана

Промишленост

Осв.

A

A

непревишаващ

Промишленост

Осв.

A

A

7304 29 30 – – – С
външен
диаметър,
превишаващ
168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 29 90 – – – С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 31 20 – – – Прецизно обработени

Промишленост

Осв.

A

A

7304 31 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/896

Сектор

КН 2014

– Обсадни тръби или други тръби и сондажни
щанги от видовете, използвани за добив на нефт
или газ
BG

– – Други

7304 29 10 – – – С
външен
168,3 mm

диаметър,

– Други, с кръгло напречно сечение, от желязо
или от нелегирани стомани
7304 31

7304 39

Официален вестник на Европейския съюз

7304 29

– – Студеноизтеглени или студеновалцовани

– – Други
16.9.2016 г.

7304 39 10 – – – Необработени, прави и с еднаква дебелина
на стените, предназначени изключително за
производството на тръби с друг профил и с
друга дебелина на стените

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Тръби, наречени „водогазопроводни“, с
гладки или резбовани краища

BG

––––

7304 39 52 – – – – –

Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7304 39 58 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Други, с външен диаметър

7304 39 92 – – – – –

Непревишаващ 168,3 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 39 93 – – – – –

Превишаващ 168,3 mm, но непреви
шаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 39 98 – – – – –

Превишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Други, с кръгло напречно сечение, от неръж
даема стомана
7304 41 00 – – Студеновалцовани или студеноизтеглени
7304 49

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

7304 49 10 – – – Необработени, прави и с еднаква дебелина
на стените, предназначени изключително за
производството на тръби с друг профил и с
друга дебелина на стените
– – – Други
С външен
168,3 mm

диаметър,

непревишаващ

L 250/897

7304 49 93 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С
външен
диаметър,
превишаващ
168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 49 99 – – – –

С
външен
406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

диаметър,

превишаващ

BG

7304 49 95 – – – –

Бележка

L 250/898

КН 2014

– Други, с кръгло напречно сечение, от други леги
рани стомани
7304 51

– – Студеновалцовани или студеноизтеглени

7304 51 12 – – – –

Непревишаваща 0,5 m

Промишленост

Осв.

A

A

7304 51 18 – – – –

Превишаваща 0,5 m

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Прави и с еднаква дебелина на стените, от
легирана стомана, съдържаща тегловно от
0,9 % до 1,15 % включително въглерод и
от 0,5 % до 2 % включително хром, и евен
туално, 0,5 % или по-малко молибден, с
дължина

– – – Други
7304 51 81 – – – –

Прецизно обработени

Промишленост

Осв.

A

A

7304 51 89 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7304 59

– – Други

16.9.2016 г.

7304 59 10 – – – Необработени, прави и с еднаква дебелина
на стените, предназначени изключително за
производството на тръби с друг профил и с
друга дебелина на стените

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

BG

– – – Други, прави и с еднаква дебелина на сте
ните, от легирана стомана, съдържаща те
гловно от 0,9 % до 1,15 % включително въ
глерод и от 0,5 % до 2 % включително
хром и, евентуално, 0,5 % или по-малко мо
либден, с дължина
7304 59 32 – – – –

Непревишаваща 0,5 m

Промишленост

Осв.

A

A

7304 59 38 – – – –

Превишаваща 0,5 m

Промишленост

Осв.

A

A

7304 59 92 – – – –

С външен
168,3 mm

непревишаващ

Промишленост

Осв.

A

A

7304 59 93 – – – –

С
външен
диаметър,
превишаващ
168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7304 59 99 – – – –

С
външен
406,4 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

диаметър,

превишаващ

7304 90 00 – Други
7305

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други
диаметър,

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Други тръби (например заварени или нитовани) с
кръгло напречно сечение, с външен диаметър, пре
вишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана
– Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи
или газопроводи
L 250/899

7305 11 00 – – Надлъжно заварени с подфлюсова дъга

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7305 12 00 – – Други, надлъжно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

7305 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7305 20 00 – Обсадни тръби от видовете, използвани за добив
на нефт или газ

Промишленост

Осв.

A

A

7305 31 00 – – Надлъжно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

7305 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7305 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7306 11 10 – – – Надлъжно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

7306 11 90 – – – Спираловидно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

7306 19 10 – – – Надлъжно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

7306 19 90 – – – Спираловидно заварени

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/900

Сектор

КН 2014

– Други, заварени

Други тръби и кухи профили (например заварени,
нитовани, подгънати или само с доближени ръ
бове), от желязо или от стомана
– Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи
или газопроводи

7306 11

7306 19

Официален вестник на Европейския съюз

7306

– – Заварени, от неръждаема стомана

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7306 21 00 – – Заварени, от неръждаема стомана

Промишленост

Осв.

A

A

7306 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7306 30 11 – – – Непревишаваща 2 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7306 30 19 – – – Превишаваща 2 mm

Промишленост

Осв.

A

A

– Обсадни тръби или други тръби от видовете, из
ползвани за добив на нефт или на газ

7306 30

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от
желязо или от нелегирани стомани

– – Други
– – – Тръби, наречени „водогазопроводни“,
гладки или резбовани краища

с

7306 30 41 – – – –

Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7306 30 49 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Прецизно обработени, с дебелина на стената

– – – Други, с външен диаметър
––––

Непревишаващ 168,3 mm
Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7306 30 77 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7306 30 80 – – – –

Превишаващ 168,3 mm, но непревиша
ващ 406,4 mm

L 250/901

7306 30 72 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7306 40 20 – – Студеноизтеглени или студеновалцовани

Промишленост

Осв.

A

A

7306 40 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7306 50 20 – – Прецизно обработени

Промишленост

Осв.

A

A

7306 50 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7306 40

– Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от
неръждаема стомана

– Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от
други легирани стомани

– – С квадратно или правоъгълно напречно сече
ние

7306 61 10 – – – От неръждаема стомана
– – – Други
7306 61 92 – – – –

С дебелина на стената, непревишаваща
2 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7306 61 99 – – – –

С дебелина на стената, превишаваща
2 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7306 69 10 – – – От неръждаема стомана

Промишленост

Осв.

A

A

7306 69 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7306 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7306 69

Официален вестник на Европейския съюз

– Други, заварени, с напречно сечение, различно
от кръглото
7306 61

Бележка

BG

7306 50

Описание

L 250/902

Сектор

КН 2014

– – С друго некръгло напречно сечение

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7307 11 10 – – – За тръби от видовете, използвани за канали
зация под налягане

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 11 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 19 10 – – – От ковък чугун

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 19 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 22 10 – – – Муфи

Промишленост

Осв.

A

A

7307 22 90 – – – Дъги и колена

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 23 10 – – – Дъги и колена

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 23 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

7307

Описание

Принадлежности за тръбопроводи (например
свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или сто
мана

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Отляти
7307 11

– – Други

– Други, от неръждаема стомана
7307 21 00 – – Фланци
7307 22

7307 23

Официален вестник на Европейския съюз

7307 19

– – От нековък чугун

– – Резбовани колена, дъги и муфи

– – Съединителни елементи за челно заваряване
L 250/903

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7307 29 10 – – – С резба

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 29 80 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 92 10 – – – Муфи

Промишленост

Осв.

A

A

7307 92 90 – – – Дъги и колена

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 29

Описание

Бележка

L 250/904

Сектор

КН 2014

– – Други
BG

– Други
7307 91 00 – – Фланци

7307 93

– – Резбовани колена, дъги и муфи

– – Съединителни елементи за челно заваряване
– – – Чийто най-голям външен диаметър не пре
вишава 609,6 mm

7307 93 11 – – – –

Дъги и колена

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 93 19 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

7307 92

– – – Чийто най-голям външен диаметър преви
шава 609,6 mm
Дъги и колена

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 93 99 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

16.9.2016 г.

7307 93 91 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7307 99 10 – – – С резба

Промишленост

3,7 %

A

A

7307 99 80 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

7308 10 00 – Мостове и елементи за мостове

Промишленост

Осв.

A

A

7308 20 00 – Кули и стълбове

Промишленост

Осв.

A

A

7308 30 00 – Врати, прозорци и техните каси и прагове за
врати

Промишленост

Осв.

A

A

7308 40 00 – Материали за скелета, за кофраж или за укреп
ване

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7307 99

7308

7308 90

– – Други

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 чу
гун, желязо или стомана, с изключение на сглобяе
мите конструкции от № 9406; ламарини, пръти,
профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо
или стомана, изработени с оглед тяхното използ
ване в конструкцията

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
– – Изработени само или главно от ламарина
L 250/905

7308 90 51 – – – Многослойни плоскости, състоящи се от две
стени от рифелована ламарина и от изоли
раща сърцевина

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7308 90 59 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7308 90 98 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

7309 00 51 – – – Превишаваща 100 000 l

Промишленост

2,2 %

A

A

7309 00 59 – – – Непревишаваща 100 000 l

Промишленост

2,2 %

A

A

7309 00 90 – За твърди вещества

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

7309 00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за
всякакви материали (с изключение на сгъстените
или втечнени газове), от чугун, желязо или сто
мана, с вместимост над 300 l, без механични или
термични устройства, дори с вътрешна или топлои
золационна облицовка

– За течности
7309 00 30 – – С вътрешна облицовка или с топлоизолация
– – Други, с вместимост

7310 10 00 – С вместимост 50 l или повече

16.9.2016 г.

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и по
добни съдове за всякакви материали (с изключение
на сгъстените или втечнени газове), от чугун, же
лязо или стомана, с вместимост, непревишаваща
300 l, без механични или термични устройства,
дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка

Официален вестник на Европейския съюз

7309 00 10 – За газообразни вещества (с изключение на сгъсте
ните или втечнени газове)

7310

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/906

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7310 21 11 – – – Консервни кутии от типовете, използвани за
хранителни стоки

Промишленост

2,7 %

A

A

7310 21 19 – – – Консервни кутии от типовете, използвани за
напитки

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

– С вместимост, по-малка от 50 l
– – Кутии за затваряне чрез заваряване или обко
ваване

BG

7310 21

7310 21 91 – – – –

По-малка от 0,5 mm

Промишленост

2,7 %

A

A

7310 21 99 – – – –

Равна или по-голяма от 0,5 mm

Промишленост

2,7 %

A

A

7310 29 10 – – – С дебелина на стените, по-малка от 0,5 mm

Промишленост

2,7 %

A

A

7310 29 90 – – – С дебелина на стените, равна или по-голяма
от 0,5 mm

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00 11 – – – По-малка от 20 l

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00 13 – – – 20 l или повече, но непревишаваща 50 l

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други, с дебелина на стените

7310 29

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун,
желязо или стомана
– Безшевни
– – За налягане от 165 бара или повече, с вмести
мост
L 250/907

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7311 00 19 – – – Превишаваща 50 l

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00 30 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00 91 – – По-малка от 1 000 l

Промишленост

2,7 %

A

A

7311 00 99 – – 1 000 l или повече

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/908

Сектор

КН 2014

– Други, с вместимост

Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и
подобни артикули, от желязо или от стомана, без
електрическа изолация

7312 10

– Едноснопови и многоснопови въжета

7312 10 20 – – От неръждаема стомана
– – Други, чийто най-голям размер на напречното
сечение

Официален вестник на Европейския съюз

7312

– – – Не превишава 3 mm
7312 10 41 – – – –

Покрити със сплави на базата на мед и
цинк (месинг)

Промишленост

Осв.

A

A

7312 10 49 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – – Превишава 3 mm

7312 10 61 – – – – –

Едноснопови въжета
Без покритие

16.9.2016 г.

––––

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

С покритие
Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7312 10 69 – – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

––––

Многоснопови въжета, включително
плътно навитите многоснопови въжета
Без покритие или само поцинковани,
чийто най-голям размер на напречното
сечение
Превишава 3 mm, но не превишава
12 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7312 10 83 – – – – – –

Превишава 12 mm, но не превишава
24 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7312 10 85 – – – – – –

Превишава 24 mm, но не превишава
48 mm

Промишленост

Осв.

A

A

7312 10 89 – – – – – –

Превишава 48 mm

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7312 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7313 00 00 Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, на
зъбени или не, получени чрез усукване на тел или
на ленти, от желязо или от стомана от видовете,
използвани за огради

Промишленост

Осв.

A

A

Други

L 250/909

7312 10 81 – – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

–––––

7312 10 98 – – – – –

BG

7312 10 65 – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7314 12 00 – – Непрекъснати метални платна за машини, от
неръждаема стомана

Промишленост

Осв.

A

A

7314 14 00 – – Други тъкани метални платна от неръждаема
стомана

Промишленост

Осв.

A

A

7314 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7314 20 10 – – От рифелована тел

Промишленост

Осв.

A

A

7314 20 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7314 31 00 – – Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7314 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7314 41 00 – – Поцинковани

Промишленост

Осв.

A

A

7314 42 00 – – Покрити с пластмаси

Промишленост

Осв.

A

A

7314

Описание

BG

Метални платна (включително непрекъснатите
платна), мрежи и решетки, от железни или от сто
манени телове; разтеглени ламарини и ленти, от
желязо или от стомана

Бележка

L 250/910

Сектор

КН 2014

– Тъкани метални платна

– Мрежи и решетки, заварени в точките на кръ
стосване, от телове, чийто най-голям размер на
напречното сечение е равен или по-голям от
3 mm и чиито отвори (бримки) имат повърхност
най-малко 100 cm2

Официален вестник на Европейския съюз

7314 20

– Други мрежи и решетки, заварени в точките на
кръстосване

– Други метални платна, мрежи и решетки
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7314 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7314 50 00 – Разтеглени ламарини и ленти

Промишленост

Осв.

A

A

7315 11 10 – – – От видовете, използвани за велосипеди и
мотоциклети

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 11 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 12 00 – – Други вериги

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 19 00 – – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 20 00 – Вериги за сняг

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 81 00 – – Вериги с напречно усилени звена

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 82 00 – – Други вериги със заварени звена

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 89 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7315 90 00 – Други части

Промишленост

2,7 %

A

A

7316 00 00 Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

7315

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо
или стомана
– Вериги с шарнирно свързване и техните части

7315 11

– – Втулково-ролкови вериги (галови)
Официален вестник на Европейския съюз

– Други вериги и верижки

L 250/911

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7317 00 20 – – Гвоздеи, свързани един с друг и оформящи
ленти или рула

Промишленост

Осв.

A

A

7317 00 60 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7317 00 80 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 12 10 – – – От неръждаема стомана

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 12 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 13 00 – – Куки и болтове с халки, с резба

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7317 00

Описание

BG

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени вър
хове, извити или полегато изрязани скоби (раз
лични 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

Бележка

L 250/912

Сектор

КН 2014

– Продукти от изтеглячна машина за тел

Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, ни
тове, щифтове, шпонки, шайби (включително фе
дершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо
или стомана
– Резбовани артикули

7318 11 00 – – Тирфони
7318 12

– – Други винтове за дърво

– – Рапидни винтове

7318 14 10 – – – От неръждаема стомана

16.9.2016 г.

7318 14

Официален вестник на Европейския съюз

7318

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Винтове за ламарини

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 14 99 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 15

BG

7318 14 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други винтове и болтове, дори с техните гайки
или шайби

– – – Други
7318 15 20 – – – –
––––

За закрепване на жп елементи
Други

–––––

Без глава

7318 15 30 – – – – – –

От неръждаема стомана

––––––

От други стомани, с якост на опън

7318 15 41 – – – – – – –

По-малка от 800 МРа

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 15 49 – – – – – – –

800 МРа или повече

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

–––––

Официален вестник на Европейския съюз

7318 15 10 – – – Получени чрез нарязване в масата си, от
пръти, профили или тел, с дебелина на сте
блото, непревишаваща 6 mm

С глава

7318 15 51 – – – – – – –

С прав или с кръстообразен жлеб
От неръждаема стомана

L 250/913

––––––

Описание

7318 15 59 – – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

С шестоъгълно гнездо в главата

7318 15 61 – – – – – – –

От неръждаема стомана

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 15 69 – – – – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

––––––

Шестоъгълни
От неръждаема стомана

–––––––

От други стомани, с якост на опън

7318 15 81 – – – – – – – –

По-малка от 800 МРа

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 15 89 – – – – – – – –

800 МРа или повече

Промишленост

3,7 %

A

A

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 16 10 – – – Получени чрез нарязване в масата си, от
пръти, профили или тел, с диаметър на от
вора, непревишаващ 6 mm

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 15 90 – – – – – –
– – Гайки

Официален вестник на Европейския съюз

7318 15 70 – – – – – – –

7318 16

Бележка

BG

––––––

Други

Сектор

L 250/914

КН 2014

– – – Други
7318 16 30 – – – –

7318 16 50 – – – – –

Други
Осигурителни

16.9.2016 г.

––––

От неръждаема стомана

Описание

–––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Други, с вътрешен диаметър
Непревишаващ 12 mm

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 16 99 – – – – – –

Превишаващ 12 mm

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 21 00 – – Федершайби и други законтрящи шайби

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 22 00 – – Други шайби

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 23 00 – – Нитове

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 24 00 – – Щифтове и шпонки

Промишленост

3,7 %

A

A

7318 29 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

7319 90 10 – – Шевни игли, игли за кърпене или за броди
ране

Промишленост

2,7 %

A

A

7319 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7318 19 00 – – Други

BG

7318 16 91 – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Нерезбовани артикули

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 за прикрепване (карфици) от же
лязо или от стомана, неупоменати, нито включени
другаде

7319 40 00 – Безопасни игли и други игли
7319 90

Официален вестник на Европейския съюз

7319

– Други

L 250/915

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7320 10 11 – – – Параболични пружини и техните листове

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 10 19 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 20 81 – – – Пружини, работещи на натиск

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 20 85 – – – Пружини, работещи на опън

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 20 89 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 90 10 – – Плоски спирални пружини

Промишленост

2,7 %

A

A

7320 90 30 – – Дискови ресори

Промишленост

2,7 %

A

A

7320

Пружини, ресори и техните листове от желязо или
от стомана

7320 10

– Листови ресори и техните листове

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/916

Сектор

КН 2014

– – Горещоформовани

– Винтови пружини

7320 20 20 – – Горещоформовани
– – Други

7320 90

Официален вестник на Европейския съюз

7320 20

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 11 10 – – – С фурна, включително самостоятелните
фурни

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 11 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 12 00 – – С течни горива

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 19 00 – – Други, включително уредите с твърди горива

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 81 00 – – С газ или с газ и други горива

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 82 00 – – С течни горива

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 89 00 – – Други, включително уредите с твърди горива

Промишленост

2,7 %

A

A

7321 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

7320 90 90 – – Други
Печки, котли с огнище, готварски печки (включи
телно тези, които могат да бъдат използвани допъл
нително и за централно отопление), скари, мангали,
газови котлони, устройства за затопляне на ястия и
подобни неелектрически уреди за домашна упо
треба, както и техните части от чугун, желязо или
стомана

BG

7321

– – С газ или с газ и други горива

Официален вестник на Европейския съюз

– Уреди за готвене или за затопляне на ястия
7321 11

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други уреди

L 250/917

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7322 11 00 – – От чугун

Промишленост

3,2 %

A

A

7322 19 00 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

7322 90 00 – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

7323 91 00 – – От неемайлиран чугун

Промишленост

3,2 %

A

A

7323 92 00 – – От емайлиран чугун

Промишленост

3,2 %

A

A

7323 93 00 – – От неръждаема стомана

Промишленост

3,2 %

A

A

7323 94 00 – – От емайлирани желязо или стомана

Промишленост

3,2 %

A

A

7322

Описание

BG

Радиатори за централно отопление с неелектриче
ско загряване и техните части, от чугун, желязо
или стомана; генератори и разпределители на го
рещ въздух (включително разпределителите, мо
жещи също да функционират като разпределители
на свеж или кондициониран въздух), с неелектри
ческо загряване, съдържащи вентилатор или възду
ходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо
или стомана

Бележка

L 250/918

Сектор

КН 2014

– Радиатори и техните части

Домакински артикули или домашни потреби и тех
ните части, от чугун, желязо или стомана; желязна
или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръка
вици и подобни артикули за чистене, полиране или
аналогична употреба, от желязо или стомана

7323 10 00 – Желязна или стоманена вълна; гъби (телени),
кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене,
полиране или аналогична употреба

Официален вестник на Европейския съюз

7323

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

7324 21 00 – – От чугун, дори емайлирани

Промишленост

3,2 %

A

A

7324 29 00 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

7324 90 00 – Други, включително частите

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

7325 99 10 – – – От ковък чугун

Промишленост

2,7 %

A

A

7325 99 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

7323 99 00 – – Други
Хигиенни или тоалетни артикули и техните части,
от чугун, желязо или стомана

7324 10 00 – Мивки и умивалници, от неръждаема стомана

BG

7324

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Вани

Други изделия, отляти, от чугун, желязо или сто
мана

7325 10 00 – От нековък чугун
– Други
7325 91 00 – – Топки и подобни артикули за раздробяване и
смилане
7325 99

7326

Официален вестник на Европейския съюз

7325

– – Други

Други изделия от желязо или стомана
– Ковани или щамповани, но необработени по
друг начин
L 250/919

7326 11 00 – – Топки и подобни артикули за раздробяване и
смилане

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7326 19 10 – – – Ковани

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 19 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 20 00 – Изделия от железни или стоманени телове

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 30 – – Стълби и стълбички

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 40 – – Палети и аналогични плоскости за манипули
ране със стоки

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 50 – – Барабани за кабели, маркучи и други

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 60 – – Немеханични вентилационни решетки, улуци,
куки и други изделия, използвани в строител
ството

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 92 – – – Ковани

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 94 – – – Щамповани

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 96 – – – Синтеровани

Промишленост

2,7 %

A

A

7326 90 98 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7326 19

– – Други

– Други

7401 00 00 Меден камък; циментна мед (медна утайка)

16.9.2016 г.

ГЛАВА 74 — МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други изделия от желязо или стомана

74

Бележка

BG

7326 90

Описание

L 250/920

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

7403 11 00 – – Катоди и секции от катоди

Промишленост

Осв.

A

A

7403 12 00 – – Полуфабрикати (заготовки) за тел

Промишленост

Осв.

A

A

7403 13 00 – – Заготовки

Промишленост

Осв.

A

A

7403 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7403 21 00 – – На основата на мед и цинк (месинг)

Промишленост

Осв.

A

A

7403 22 00 – – На основата на мед и калай (бронз)

Промишленост

Осв.

A

A

7403 29 00 – – Други сплави на медта (с изключение на ма
терните сплави от № 7405)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7404 00 91 – – На основата на мед и цинк (месинг)

Промишленост

Осв.

A

A

7404 00 99 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

7405 00 00 Матерни медни сплави

Промишленост

Осв.

A

A

7402 00 00 Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно
рафиниране
7403

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид
– Рафинирана мед

7404 00

Официален вестник на Европейския съюз

– Медни сплави

Отпадъци и отломки от мед

7404 00 10 – От рафинирана мед
– От медни сплави

L 250/921

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7406 10 00 – Прахове с неслоест строеж

Промишленост

Осв.

A

A

7406 20 00 – Прахове с ламелна структура; люспи

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

4,8 %

A

A

7407 21 10 – – – Пръти

Промишленост

4,8 %

A

A

7407 21 90 – – – Профили

Промишленост

4,8 %

A

A

7407 29 00 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

Промишленост

4,8 %

A

A

7408 19 10 – – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение превишава 0,5 mm

Промишленост

4,8 %

A

A

7408 19 90 – – – Чийто най-голям размер на напречното се
чение не превишава 0,5 mm

Промишленост

4,8 %

A

A

7406

Прахове и люспи от мед

Пръти и профили от мед

7407 10 00 – От рафинирана мед

7408

– – На основата на мед и цинк (месинг)

Телове от мед

Официален вестник на Европейския съюз

– От медни сплави
7407 21

Бележка

BG

7407

Описание

L 250/922

Сектор

КН 2014

– От рафинирана мед
7408 11 00 – – Чийто най-голям размер на напречното сече
ние превишава 6 mm
7408 19

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7408 21 00 – – На основата на мед и цинк (месинг)

Промишленост

4,8 %

A

A

7408 22 00 – – На основата на мед и никел (купроникел) или
на мед, никел и цинк (алпака)

Промишленост

4,8 %

A

A

7408 29 00 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 11 00 – – На рулони

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 19 00 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 21 00 – – На рулони

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 29 00 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 31 00 – – На рулони

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 39 00 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 40 00 – На основата на мед и никел (купроникел) или на
мед, никел и цинк (алпака)

Промишленост

4,8 %

A

A

7409 90 00 – От други медни сплави

Промишленост

4,8 %

A

A

– От медни сплави

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, пре
вишаваща 0,15 mm
– От рафинирана мед

– От сплави на основата на мед и цинк (месинг)

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– От сплави на основата на мед и калай (бронз)

L 250/923

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7410 11 00 – – От рафинирана мед

Промишленост

5,2 %

A

A

7410 12 00 – – От медни сплави

Промишленост

5,2 %

A

A

7410 21 00 – – От рафинирана мед

Промишленост

5,2 %

A

A

7410 22 00 – – От медни сплави

Промишленост

5,2 %

A

A

7411 10 10 – – Прави

Промишленост

4,8 %

A

A

7411 10 90 – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7411 21 10 – – – Прави

Промишленост

4,8 %

A

A

7411 21 90 – – – Други

Промишленост

4,8 %

A

A

7411 22 00 – – На основата на мед и никел (купроникел) или
на мед, никел и цинк (алпака)

Промишленост

4,8 %

A

A

7410

Описание

BG

Медно фолио (дори напечатано или фиксирано
върху хартия, картон, пластмаси или подобни под
ложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm (без
подложката)

Бележка

L 250/924

Сектор

КН 2014

– Без подложка

7411

Тръби от мед

7411 10

– От рафинирана мед

Официален вестник на Европейския съюз

– Върху подложка

– От медни сплави
7411 21

– – На основата на мед и цинк (месинг)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,8 %

A

A

7412 10 00 – От рафинирана мед

Промишленост

5,2 %

A

A

7412 20 00 – От медни сплави

Промишленост

5,2 %

A

A

7413 00 00 Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от
мед, без електрическа изолация

Промишленост

5,2 %

A

A

Промишленост

4%

A

A

7415 21 00 – – Шайби (включително федершайбите)

Промишленост

3%

A

A

7415 29 00 – – Други

Промишленост

3%

A

A

7415 33 00 – – Винтове; болтове и гайки

Промишленост

3%

A

A

7415 39 00 – – Други

Промишленост

3%

A

A

Описание

7411 29 00 – – Други
(например

Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби
и подобни артикули, от мед или със стъбло от же
лязо или стомана и глава от мед; винтове, болтове,
гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки,
шайби (включително и федершайбите) и подобни
артикули, от мед

7415 10 00 – Клинове и гвоздеи, кабари, заострени куки и
скоби и подобни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

7415

Принадлежности за тръбопроводи
свръзки, колена, муфи), от мед

BG

7412

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други артикули, нерезбовани

– Други артикули, резбовани

L 250/925

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7418 10 10 – – Неелектрически уреди за готвене или за ото
пление от видовете, служещи за домакински
цели и техните части

Промишленост

4%

A

A

7418 10 90 – – Други

Промишленост

3%

A

A

7418 20 00 – Хигиенни или тоалетни артикули и техните ча
сти

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

7419 99 10 – – – Метални платна (включително непрекъсна
тите платна), мрежи и решетки от тел с раз
мер на напречното сечение, непревишаващ
6 mm; разтеглени ламарини и ленти

Промишленост

4,3 %

A

A

7419 99 30 – – – Пружини и ресори

Промишленост

4%

A

A

7418

Домакински артикули или домашни потреби, хи
гиенни или тоалетни артикули и техните части, от
мед; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни ар
тикули за чистене, полиране или за аналогична
употреба, от мед

7418 10

– Домакински артикули или домашни потреби и
техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и
подобни артикули за чистене, полиране или за
аналогична употреба

Други изделия от мед

7419 10 00 – Вериги, верижки и техните части

Официален вестник на Европейския съюз

7419

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/926

Сектор

КН 2014

– Други
7419 91 00 – – Отляти, щамповани или ковани, но необрабо
тени по друг начин
7419 99

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

7501 10 00 – Никелов камък

Промишленост

Осв.

A

A

7501 20 00 – Шлаки от никелови оксиди (синтеровани) и
други междинни продукти на никеловата мета
лургия

Промишленост

Осв.

A

A

7502 10 00 – Несплавен никел

Промишленост

Осв.

A

A

7502 20 00 – Никелови сплави

Промишленост

Осв.

A

A

7503 00 10 – От несплавен никел

Промишленост

Осв.

A

A

7503 00 90 – От никелови сплави

Промишленост

Осв.

A

A

7504 00 00 Прахове и люспи от никел

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

7419 99 90 – – – Други
75

ГЛАВА 75 — НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ

7501

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други
междинни продукти на никеловата металургия

7503 00

7505

Необработен никел

Отпадъци и отломки от никел

Официален вестник на Европейския съюз

7502

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Пръти, профили и телове от никел

7505 11 00 – – От несплавен никел

L 250/927

– Пръти и профили

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,9 %

A

A

7505 21 00 – – От несплавен никел

Промишленост

Осв.

A

A

7505 22 00 – – От никелови сплави

Промишленост

2,9 %

A

A

7506 10 00 – От несплавен никел

Промишленост

Осв.

A

A

7506 20 00 – От никелови сплави

Промишленост

3,3 %

A

A

7507 11 00 – – От несплавен никел

Промишленост

Осв.

A

A

7507 12 00 – – От никелови сплави

Промишленост

Осв.

A

A

7507 20 00 – Принадлежности за тръбопроводи

Промишленост

2,5 %

A

A

7508 10 00 – Метални платна и решетки, от никелова тел

Промишленост

Осв.

A

A

7508 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

7505 12 00 – – От никелови сплави

7507

Ламарини, ленти, листове и фолио от никел

Тръби и принадлежности за тръбопроводи (напри
мер свръзки, колена, муфи), от никел
– Тръби

7508

Официален вестник на Европейския съюз

7506

BG

– Телове

Бележка

L 250/928

Сектор

КН 2014

Други изделия от никел

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

X

A

7601 20 20 – – Сляби и заготовки

Промишленост

6%

X

A

7601 20 80 – – Други

Промишленост

6%

X

A

7602 00 11 – – Стружки, обрезки, стърготини от шлайфане,
рязане, пилене; отпадъци от метални листове
и тънки ленти, оцветени, с покритие или сле
пени, с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без
подложката)

Промишленост

Осв.

A

A

7602 00 19 – – Други (включително производствени отпа
дъци)

Промишленост

Осв.

A

A

7602 00 90 – Отломки

Промишленост

Осв.

A

A

7603 10 00 – Прахове с неслоест строеж

Промишленост

5%

1,5 %

A

7603 20 00 – Прахове с ламелна структура; люспи

Промишленост

5%

1,5 %

A

76

ГЛАВА 76 — АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУ
МИНИЙ

7601

Необработен алуминий

7601 10 00 – Несплавен алуминий
7601 20

– Алуминиеви сплави

Отпадъци и отломки от алуминий
– Отпадъци

7603

Официален вестник на Европейския съюз

7602 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Прахове и люспи от алуминий

L 250/929

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7604 10 10 – – Пръти

Промишленост

7,5 %

A

A

7604 10 90 – – Профили

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

7604 29 10 – – – Пръти

Промишленост

7,5 %

A

A

7604 29 90 – – – Профили

Промишленост

7,5 %

A

A

7605 11 00 – – Чийто най-голям размер на напречното сече
ние превишава 7 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7605 19 00 – – Други

Промишленост

7,5 %

A

A

7605 21 00 – – Чийто най-голям размер на напречното сече
ние превишава 7 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7605 29 00 – – Други

Промишленост

7,5 %

A

A

7604

Пръти и профили от алуминий

7604 10

– От несплавен алуминий

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/930

Сектор

КН 2014

– От алуминиеви сплави

7604 29

7605

– – Други

Телове от алуминий
– От несплавен алуминий

Официален вестник на Европейския съюз

7604 21 00 – – Кухи профили

– От алуминиеви сплави

16.9.2016 г.

7606

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

7,5 %

A

A

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебе
лина, превишаваща 0,2 mm

BG

– С квадратна или правоъгълна форма
7606 11

– – От несплавен алуминий

7606 11 10 – – – Боядисани, лакирани или с пластмасово по
критие

7606 11 91 – – – –

По-малка от 3 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7606 11 93 – – – –

3 mm или повече, но по-малка от 6 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7606 11 99 – – – –

6 mm или повече

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

– – От алуминиеви сплави

7606 12 20 – – – Боядисани, лакирани или с пластмасово по
критие

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други, с дебелина

7606 12

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други, с дебелина
По-малка от 3 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7606 12 93 – – – –

3 mm или повече, но по-малка от 6 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7606 12 99 – – – –

6 mm или повече

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

– Други
7606 91 00 – – От несплавен алуминий

L 250/931

7606 12 92 – – – –

Описание

7606 92 00 – – От алуминиеви сплави

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

7,5 %

A

A

Алуминиево фолио (дори напечатано или фикси
рано върху хартия, картон, пластмаси или подобни
подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm
(без подложката)

Бележка

BG

7607

Сектор

L 250/932

КН 2014

– Без подложка
– – Само валцовани
– – – С дебелина, по-малка от 0 021 mm
7607 11 11 – – – –

На рула, всяко с тегло 10 kg или помалко

Промишленост

7,5 %

A

A

7607 11 19 – – – –

Други

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

7607 19 10 – – – С дебелина, по-малка от 0 021 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

7607 19 90 – – – С дебелина 0,021 mm или повече, но не
превишаваща 0,2 mm

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

7607 11 90 – – – С дебелина 0,021 mm или повече, но не
превишаваща 0,2 mm
7607 19

7607 20

Официален вестник на Европейския съюз

7607 11

– – Други

– Върху подложка
16.9.2016 г.

7607 20 10 – – С дебелина (без подложката), по-малка от
0,021 mm

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

7,5 %

A

A

7608 20 81 – – – Само горещоизтеглени

Промишленост

7,5 %

A

A

7608 20 89 – – – Други

Промишленост

7,5 %

A

A

Промишленост

5,9 %

A

A

Промишленост

6%

A

A

Описание

7607 20 90 – – С дебелина (без подложката) 0,021 mm или
повече, но непревишаваща 0,2 mm

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

7608

Тръби от алуминий

7608 10 00 – От несплавен алуминий

7608 20

– От алуминиеви сплави

– – Други

7609 00 00 Принадлежности за тръбопроводи
свръзки, колена, муфи) от алуминий

7610

(например

Официален вестник на Европейския съюз

7608 20 20 – – Заварени

Конструкции и части за конструкции (например
мостове и мостови елементи, кули, стълбове,
стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци
и техните каси и прагове за врати, корнизи и пра
гове, перила) от алуминий, с изключение на сгло
бяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти,
профили, тръби и подобни, от алуминий, израбо
тени с оглед използването им в конструкцията
L 250/933

7610 10 00 – Врати, прозорци и техните каси и прагове за
врати

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7610 90 10 – – Мостове и мостови елементи, кули и стълбове

Промишленост

7%

A

A

7610 90 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

7611 00 00 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

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

6%

A

A

7612 90 20 – – Опаковки за аерозоли

Промишленост

6%

A

A

7612 90 30 – – Изработени от фолио с дебелина, непревиша
ваща 0,2 mm

Промишленост

6%

A

A

7612 90 80 – – Други

Промишленост

6%

A

A

7613 00 00 Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени га
зове

Промишленост

6%

A

A

7610 90

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и по
добни съдове от алуминий (включително твърди
или гъвкави туби за опаковки), за всякакви мате
риали (с изключение на сгъстените или втечнени
газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без ме
ханични или термични устройства, дори с вътре
шна или топлоизолационна облицовка

7612 10 00 – Гъвкави туби за опаковки
7612 90

Бележка

BG

7612

Описание

L 250/934

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7614 10 00 – Със стоманена сърцевина

Промишленост

6%

A

A

7614 90 00 – Други

Промишленост

6%

A

A

7615 10 10 – – Изляти или формовани

Промишленост

6%

A

A

7615 10 30 – – Изработени от фолио с дебелина, непревиша
ваща 0,2 mm

Промишленост

6%

A

A

7615 10 80 – – Други

Промишленост

6%

A

A

7615 20 00 – Хигиенни или тоалетни артикули и техните ча
сти

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

6%

A

A

7614

Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алу
миний, без електрическа изолация

7615

Домакински артикули или домашни потреби, хи
гиенни или тоалетни артикули и техните части, от
алуминий; гъби (телени), кърпи, ръкавици и по
добни артикули за чистене, полиране или за анало
гична употреба, от алуминий

7615 10

– Домакински артикули или домашни потреби и
техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и
подобни артикули за чистене, полиране или за
аналогична употреба

7616

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други изделия от алуминий
L 250/935

7616 10 00 – Клинове, пирони, заострени куки и скоби, вин
тове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щиф
тове, шпонки, шайби и подобни артикули

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

6%

A

A

7616 99 10 – – – Изляти или формовани

Промишленост

6%

A

A

7616 99 90 – – – Други

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

7801 99 10 – – – С тегловно съдържание на сребро 0,02 %
или повече и предназначено за рафиниране
(олово за преработка)

Промишленост

Осв.

A

A

7801 99 90 – – – Друго

Промишленост

2,5 %

A

A

7802 00 00 Отпадъци и отломки от олово

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/936

Сектор

КН 2014

– Други

7616 99

– – Други

ГЛАВА 78 — ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО

7801

Необработено олово

7801 10 00 – Рафинирано олово
– Друго
7801 91 00 – – Съдържащо антимон като друг преобладаващ
тегловно елемент

Официален вестник на Европейския съюз

78

7801 99

BG

7616 91 00 – – Метални платна, решетки и мрежи, от алуми
ниева тел

– – Друго

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

7804 11 00 – – Листове, ленти и фолио, с дебелина, непреви
шаваща 0,2 mm (без подложката)

Промишленост

5%

A

A

7804 19 00 – – Други

Промишленост

5%

A

A

7804 20 00 – Прахове и люспи

Промишленост

Осв.

A

A

7806 00 10 – Опаковки, снабдени със защитно оловно покри
тие против радиация за транспортиране или
складиране на радиоактивни вещества (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

7806 00 80 – Други

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

7804

Описание

Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и
люспи, от олово

BG

– Плочи, листове, ленти и фолио

Други изделия от олово

79

ГЛАВА 79 — ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК

7901

Необработен цинк

Официален вестник на Европейския съюз

7806 00

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Несплавен цинк
7901 11 00 – – С тегловно съдържание на цинк 99,99 % или
повече
7901 12

– – С тегловно съдържание на цинк, по-малко от
99,99 %
L 250/937

7901 12 10 – – – С тегловно съдържание на цинк 99,95 %
или повече, но по-малко от 99,99 %

7901 12 30 – – – С тегловно съдържание на цинк 98,5 % или
повече, но по-малко от 99,95 %

Промишленост

2,5 %

A

A

7901 12 90 – – – С тегловно съдържание на цинк 97,5 % или
повече, но по-малко от 98,5 %

Промишленост

2,5 %

A

A

7901 20 00 – Цинкови сплави

Промишленост

2,5 %

A

A

7902 00 00 Отпадъци и отломки от цинк

Промишленост

Осв.

A

A

7903 10 00 – Цинкова пудра

Промишленост

2,5 %

A

A

7903 90 00 – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

7904 00 00 Пръти, профили и телове от цинк

Промишленост

5%

A

A

7905 00 00 Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк

Промишленост

5%

A

A

7907 00 00 Други изделия от цинк

Промишленост

5%

A

A

8001 10 00 – Несплавен калай

Промишленост

Осв.

A

A

8001 20 00 – Калаени сплави

Промишленост

Осв.

A

A

8002 00 00 Отпадъци и отломки от калай

Промишленост

Осв.

A

A

8003 00 00 Пръти, профили и телове от калай

Промишленост

Осв.

A

A

7903

Пудра, прахове и люспи от цинк

80

ГЛАВА 80 — КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ

8001

Необработен калай

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/938

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8007 00 10 – Ламарини, листове и ленти, с дебелина, преви
шаваща 0,2 mm

Промишленост

Осв.

A

A

8007 00 80 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5%

A

A

8101 94 00 – – Необработен волфрам, включително прътите,
получени само чрез синтероване

Промишленост

5%

A

A

8101 96 00 – – Телове

Промишленост

6%

A

A

8101 97 00 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8101 99 10 – – – Пръти, различни от тези, получени само
чрез синтероване, профили, ламарини,
ленти, листове и фолио

Промишленост

6%

A

A

8101 99 90 – – – Други

Промишленост

7%

A

A

8007 00

Други изделия от калай

81

ГЛАВА 81 — ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;
МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕ
РИАЛИ

8101

Волфрам и изделия от волфрам, включително отпа
дъците и отломките

8101 10 00 – Прахове
– Други

8101 99

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/939

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

8102 94 00 – – Необработен молибден, включително прътите,
получени само чрез синтероване

Промишленост

3%

A

A

8102 95 00 – – Пръти, различни от тези, получени само чрез
синтероване, профили, ламарини, ленти, ли
стове и фолио

Промишленост

5%

A

A

8102 96 00 – – Телове

Промишленост

6,1 %

A

A

8102 97 00 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8102 99 00 – – Други

Промишленост

7%

A

A

8103 20 00 – Необработен тантал, включително прътите, полу
чени само чрез синтероване; прахове

Промишленост

Осв.

A

A

8103 30 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

8102

Описание

Бележка

L 250/940

Сектор

КН 2014

Молибден и изделия от молибден, включително от
падъците и отломките
BG

8102 10 00 – Прахове
– Други

8103 90

Тантал и изделия от тантал, включително отпадъ
ците и отломките

Официален вестник на Европейския съюз

8103

– Други
16.9.2016 г.

8103 90 10 – – Пръти (различни от получените само чрез син
тероване), профили, телове, ламарини, ленти,
листове и фолио

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

8104 11 00 – – Съдържащ тегловно най-малко 99,8 % магне
зий

Промишленост

5,3 %

A

A

8104 19 00 – – Други

Промишленост

4%

A

A

8104 20 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8104 30 00 – Стърготини, стружки и калибрирани гранули;
прахове

Промишленост

4%

A

A

8104 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

8105 20 00 – Кобалтов камък и други междинни продукти на
кобалтовата металургия; необработен кобалт;
прахове

Промишленост

Осв.

A

A

8105 30 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8105 90 00 – Други

Промишленост

3%

A

A

8103 90 90 – – Други

8104

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Магнезий и изделия от магнезий, включително от
падъците и отломките

– Необработен магнезий

Официален вестник на Европейския съюз

8105

Кобалтов камък и други междинни продукти на ко
балтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт,
включително отпадъците и отломките

L 250/941

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8106 00 10 – Необработен бисмут; отпадъци и отломки; пра
хове

Промишленост

Осв.

A

A

8106 00 90 – Други

Промишленост

2%

A

A

8107 20 00 – Необработен кадмий; прахове

Промишленост

3%

A

A

8107 30 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8107 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

8108 20 00 – Необработен титан; прахове

Промишленост

5%

A

A

8108 30 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

5%

A

A

8108 90 30 – – Пръти, профили и телове

Промишленост

7%

A

A

8108 90 50 – – Ламарини, ленти, листове и фолио

Промишленост

7%

A

A

8108 90 60 – – Тръби

Промишленост

7%

A

A

8106 00

8108 90

Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъ
ците и отломките

Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъ
ците и отломките

Титан и изделия от титан, включително отпадъците
и отломките

Официален вестник на Европейския съюз

8108

Бележка

BG

8107

Описание

L 250/942

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

7%

A

A

8109 20 00 – Необработен цирконий; прахове

Промишленост

5%

A

A

8109 30 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8109 90 00 – Други

Промишленост

9%

A

A

8110 10 00 – Необработен антимон; прахове

Промишленост

7%

A

A

8110 20 00 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8110 90 00 – Други

Промишленост

7%

A

A

8111 00 11 – – Необработен манган; прахове

Промишленост

Осв.

A

A

8111 00 19 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8111 00 90 – Други

Промишленост

5%

A

A

Описание

8108 90 90 – – Други

8111 00

Антимон и изделия от антимон, включително отпа
дъците и отломките

Официален вестник на Европейския съюз

8110

Цирконий и изделия от цирконий, включително
отпадъците и отломките

BG

8109

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Манган и изделия от манган, включително отпадъ
ците и отломките
– Необработен манган; отпадъци и отломки; пра
хове

L 250/943

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8112 12 00 – – Необработен; прахове

Промишленост

Осв.

A

A

8112 13 00 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8112 19 00 – – Други

Промишленост

3%

A

A

8112 21 10 – – – Хромови сплави, с тегловно съдържание на
никел, повече от 10 %

Промишленост

Осв.

A

A

8112 21 90 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

8112 22 00 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8112 29 00 – – Други

Промишленост

5%

A

A

8112 51 00 – – Необработен; прахове

Промишленост

1,5 %

A

A

8112 52 00 – – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8112 59 00 – – Други

Промишленост

3%

A

A

8112

Описание

BG

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний
(целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и та
лий, както и изделията от тези метали, включи
телно отпадъците и отломките

Бележка

L 250/944

Сектор

КН 2014

– Берилий

8112 21

– – Необработен; прахове

Официален вестник на Европейския съюз

– Хром

– Талий

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Други
– – Необработен; отпадъци и отломки; прахове

8112 92 10 – – – Хафний (целтий)

BG

8112 92

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Ниобий (колумбий); рений; галий; индий;
ванадий; германий

––––

Отпадъци и отломки
Други

8112 92 31 – – – – –

Ниобий (колумбий), рений

Промишленост

3%

A

A

8112 92 81 – – – – –

Индий

Промишленост

2%

A

A

8112 92 89 – – – – –

Галий

Промишленост

1,5 %

A

A

8112 92 91 – – – – –

Ванадий

Промишленост

Осв.

A

A

8112 92 95 – – – – –

Германий

Промишленост

4,5 %

A

A

8112 99 20 – – – Хафний (целтий); германий

Промишленост

7%

A

A

8112 99 30 – – – Ниобий (колумбий), рений

Промишленост

9%

A

A

8112 99 70 – – – Галий; индий; ванадий

Промишленост

3%

A

A

8112 99

Официален вестник на Европейския съюз

8112 92 21 – – – –

– – Други

L 250/945

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8113 00 20 – – В необработен вид

Промишленост

4%

A

A

8113 00 40 – Отпадъци и отломки

Промишленост

Осв.

A

A

8113 00 90 – Други

Промишленост

5%

A

A

8201 10 00 – Белове (лизгари) и лопати

Промишленост

1,7 %

A

A

8201 30 00 – Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъби
рачки и гребла

Промишленост

1,7 %

A

A

8201 40 00 – Брадви и други подобни инструменти за сечене
или разцепване

Промишленост

1,7 %

A

A

8201 50 00 – Градинарски ножици и подобни инструменти за
работа с една ръка (включително и ножиците за
разфасоване на птици)

Промишленост

1,7 %

A

A

8201 60 00 – Ножици за жив плет, градинарски ножици и по
добни инструменти за работа с две ръце

Промишленост

1,7 %

A

A

8201 90 00 – Други ръчни земеделски, градинарски или за
дърводобив инструменти

Промишленост

1,7 %

A

A

8113 00

Описание

Бележка

L 250/946

Сектор

КН 2014

Металокерамики и изделия от металокерамики,
включително отпадъците и отломките

8201

Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мо
тики, 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 плет, клинове и други ръчни
земеделски, градинарски или за дърводобив инстру
менти

Официален вестник на Европейския съюз

ГЛАВА 82 — ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАР
СКИ АРТИКУЛИ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕ
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ АРТИ
КУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

BG

82

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8202 10 00 – Ръчни триони

Промишленост

1,7 %

A

A

8202 20 00 – Ленти за лентови триони

Промишленост

1,7 %

A

A

8202 31 00 – – С работна част от стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

8202 39 00 – – Други, включително частите

Промишленост

2,7 %

A

A

8202 40 00 – Дърворезни вериги

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8202 99 20 – – – За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8202 99 80 – – – За обработка на други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8202

Описание

Ръчни триони; листове за триони от всички видове
(включително отрезните фрези и неназъбените
остриета за рязане)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Дискове за циркуляри (включително отрезните
фрези)

8202 91 00 – – Ножовки за право рязане, за обработка на ме
тали
8202 99

8203

Официален вестник на Европейския съюз

– Други листове за триони

– – Други

8203 10 00 – Пили, рашпили и подобни инструменти

L 250/947

Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски
клещи, щипци, ножици за рязане на метал, тръбо
резачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и
подобни ръчни инструменти

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8203 20 00 – Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и
подобни инструменти

Промишленост

1,7 %

A

A

8203 30 00 – Ножици за метал и подобни инструменти

Промишленост

1,7 %

A

A

8203 40 00 – Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни
клещи и подобни инструменти

Промишленост

1,7 %

A

A

8204 11 00 – – Без възможност за регулиране на размера

Промишленост

1,7 %

A

A

8204 12 00 – – С възможност за регулиране на размера

Промишленост

1,7 %

A

A

8204 20 00 – Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка

Промишленост

1,7 %

A

A

8205 10 00 – Инструменти за пробиване и за нарязване на въ
трешни и външни резби

Промишленост

1,7 %

A

A

8205 20 00 – Чукове и каменарски чукове

Промишленост

3,7 %

A

A

8204

Ръчни гаечни ключове (включително динамоме
тричните ключове); сменяеми глухи ключове, дори
с дръжка
– Ръчни гаечни ключове

8205

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/948

Сектор

КН 2014

Ръчни инструменти и сечива (включително диаман
тите за рязане на стъкло), неупоменати, нито вклю
чени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета,
стяги и подобни, различни от тези, представляващи
принадлежности или части за инструментални ма
шини; наковални; преносими ковашки огнища;
приспособления за шлайфане, монтирани на
стойки, задвижвани ръчно или с педал

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8205 30 00 – Рендета, длета и подобни режещи инструменти
за обработка на дърво

Промишленост

3,7 %

A

A

8205 40 00 – Отвертки

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

8205 59 10 – – – Инструменти за зидари, леяри, бетонджии,
гипсаджии и бояджии

Промишленост

3,7 %

A

A

8205 59 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8205 60 00 – Поялни лампи и подобни

Промишленост

2,7 %

A

A

8205 70 00 – Менгемета, стяги и подобни

Промишленост

3,7 %

A

A

8205 90 10 – – Наковални; преносими ковашки огнища; прис
пособления за шлайфане, монтирани на
стойки, задвижвани ръчно или с педал

Промишленост

2,7 %

A

A

8205 90 90 – – Комплекти, състоящи се най-малко от два ар
тикула от подпозиции от настоящата позиция

Промишленост

3,7 %

A

A

8206 00 00 Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съ
ставени най-малко от два инструмента от № 8202
до 8205

Промишленост

3,7 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други ръчни инструменти и сечива (включи
телно диамантите за рязане на стъкло)
8205 51 00 – – За домашна употреба

8205 90

– – Други

– Други, включително комплекти, състоящи се
най-малко от два артикула от подпозиции от на
стоящата позиция

Официален вестник на Европейския съюз

8205 59

L 250/949

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 19 10 – – – С работна част от диаманти или от агломе
рирани диаманти

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 19 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 20 10 – – С работна част от диаманти или от агломери
рани диаманти

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 20 90 – – С работна част от други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 30 10 – – За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8207

Описание

BG

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични
или не, или за инструментални машини (например
за пресоване, щамповане, щанцоване, нарязване на
резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезо
ване, струговане, завинтване), включително и дю
зите за изтегляне или екструдиране на металите,
както и инструменти за пробиване на почвата или
за сондаж

Бележка

L 250/950

Сектор

КН 2014

– Инструменти за пробиване на почвата, на камъни
или за сондиране

8207 19

8207 20

8207 30

– – Други, включително частите

– Дюзи за изтегляне или за екструдиране на ме
тали

Официален вестник на Европейския съюз

8207 13 00 – – С работна част от металокерамики

– Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко
изтегляне или за щанцоване
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8207 40 10 – – – Инструменти за нарязване на вътрешни
резби

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 40 30 – – – Инструменти за нарязване на външни резби

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 40 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 40

Описание

– Инструменти за нарязване на външни или въ
трешни резби

BG

– – За обработка на метали

– Инструменти за пробиване

8207 50 10 – – С работна част от диаманти или от агломери
рани диаманти
– – С работна част от други материали
8207 50 30 – – – Зидарски бургии
– – – Други
––––

За обработка на метали, с работна част

8207 50 50 – – – – –

От металокерамики

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 50 60 – – – – –

От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 50 70 – – – – –

От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 50 90 – – – –
8207 60

Други

Официален вестник на Европейския съюз

8207 50

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Инструменти за разстъргване, райбероване или за
протегляне
L 250/951

8207 60 10 – – С работна част от диаманти или от агломери
рани диаманти

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Бележка

L 250/952

КН 2014

– – С работна част от други материали
BG

– – – Инструменти за разстъргване и райбероване
8207 60 30 – – – –

За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 60 50 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

– – – Инструменти за протегляне
За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 60 90 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 70

– Инструменти за фрезоване
– – За обработка на метали, с работна част

8207 70 10 – – – От металокерамики
– – – От други материали
8207 70 31 – – – –

Опашни фрези

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 70 37 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 70 90 – – Други
8207 80

Официален вестник на Европейския съюз

8207 60 70 – – – –

– Инструменти за струговане

8207 80 11 – – – От металокерамики

16.9.2016 г.

– – За обработка на метали, с работна част

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8207 80 19 – – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 80 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 90 30 – – – Отвертки-наставки

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 90 50 – – – Инструменти за нарязване на зъбни колела

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 90

– Други сменяеми инструменти

8207 90 10 – – С работна част от диаманти или от агломери
рани диаманти

– – – Други, с работна част
––––

От металокерамики

8207 90 71 – – – – –

За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 90 78 – – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

––––

Официален вестник на Европейския съюз

– – С работна част от други материали

От други материали
За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8207 90 99 – – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Ножове и режещи остриета за машини или за меха
нични уреди

8208 10 00 – За обработка на метали

L 250/953

8207 90 91 – – – – –

8208

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8208 20 00 – За обработка на дърво

Промишленост

1,7 %

A

A

8208 30 00 – За кухненски уреди или за машини за хранител
ната промишленост

Промишленост

1,7 %

A

A

8208 40 00 – За земеделски, градинарски или за дърводобивни
машини

Промишленост

1,7 %

A

A

8208 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8209 00 20 – Сменяеми плочки

Промишленост

2,7 %

A

A

8209 00 80 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8210 00 00 Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до
10 kg, използвани за подготвяне, приготвяне, кон
дициониране или сервиране на храни или напитки

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

8,5 %

A

A

8211 91 00 – – Ножове за хранене с неподвижно острие

Промишленост

8,5 %

A

A

8211 92 00 – – Други ножове с неподвижно острие

Промишленост

8,5 %

A

A

8211 93 00 – – Други ножове, различни от ножовете с непо
движно острие, включително и малките затва
рящи се косери

Промишленост

8,5 %

A

A

8209 00

8211

Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани
части за инструменти, немонтирани, от металокера
мики

Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо
острие или назъбени, включително и малките за
тварящи се косери за градинарството и техните
остриета

8211 10 00 – Комплекти

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/954

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

8211 94 00 – – Остриета

Промишленост

6,7 %

A

A

8211 95 00 – – Дръжки от неблагородни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8212 10 10 – – Самобръсначки с несменяеми ножчета

Промишленост

2,7 %

A

A

8212 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8212 20 00 – Ножчета за самобръсначки (включително заго
товките на ленти)

Промишленост

2,7 %

A

A

8212 90 00 – Други части

Промишленост

2,7 %

A

A

8213 00 00 Ножици с двойни рамене и техните остриета

Промишленост

4,2 %

A

A

8214 10 00 – Ножове за разрязване на хартия, за отваряне на
писма, шабери, острилки и техните остриета

Промишленост

2,7 %

A

A

8214 20 00 – Инструменти и комплекти от инструменти за ма
никюр или за педикюр (включително пилите за
нокти)

Промишленост

2,7 %

A

A

8214 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8212

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вклю
чително заготовките на ленти)

8212 10

– Бръсначи и самобръсначки

8214

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 инстру
менти за маникюр или педикюр (включително
пили за нокти)

Бележка

L 250/955

Поетапна кате
гория за
БЛМНС
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Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,7 %

A

A

8215 10 30 – – – От неръждаема стомана

Промишленост

8,5 %

A

A

8215 10 80 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8215 20 10 – – От неръждаема стомана

Промишленост

8,5 %

A

A

8215 20 90 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

8215 99 10 – – – От неръждаема стомана

Промишленост

8,5 %

A

A

8215 99 90 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за
обиране на пяна, лопатки за торти, специални но
жове за риба или за масло, щипки за захар и по
добни артикули

8215 10

– Комплекти, съдържащи най-малко един предмет,
който е посребрен, позлатен или платиниран

8215 10 20 – – Съдържащи само посребрени, позлатени или
платинирани предмети

– Други комплекти

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

8215 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/956

Сектор

КН 2014

– Други
8215 91 00 – – Посребрени, позлатени или платинирани
8215 99

– – Други
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8301 10 00 – Катинари

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 20 00 – Брави от видовете, използвани за моторни пре
возни средства

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 30 00 – Брави от видовете, използвани за мебели

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 40 11 – – – Цилиндрични брави

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 40 19 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 40 90 – – Други брави; резета

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 50 00 – Ключалки и ключалки с обков, имащи брава

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 60 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8301 70 00 – Отделно представени ключове

Промишленост

2,7 %

A

A

83

ГЛАВА 83 — РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГО
РОДНИ МЕТАЛИ

8301

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

– Други брави; резета
– – Брави от видовете, използвани за врати на
сгради

Официален вестник на Европейския съюз

8301 40

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/957

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8302 10 00 – Панти от всякакъв вид (включително пантите за
врати и прозорци)

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 20 00 – Ролки

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 30 00 – Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за
моторни превозни средства

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 41 10 – – – За врати

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 41 50 – – – За прозорци и френски прозорци

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 41 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 42 00 – – Други, за мебели

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 49 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 50 00 – Куки за закачване, закачалки за шапки и по
добни артикули за закачване

Промишленост

2,7 %

A

A

8302 60 00 – Приспособления за автоматично затваряне на
врати

Промишленост

2,7 %

A

A

8302

Описание

BG

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от небла
городни метали за мебели, врати, стълбища, про
зорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски
артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други из
делия от този род; куки за закачване, закачалки за
шапки и подобни артикули за закачване, от небла
городни метали; ролки с приспособление за монти
ране, от неблагородни метали; приспособления за
автоматично затваряне на врати, от неблагородни
метали

– – За сгради

Официален вестник на Европейския съюз

– Други гарнитури, обкови и подобни артикули
8302 41

Бележка

L 250/958

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8303 00 40 – Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за
подсилени помещения

Промишленост

2,7 %

A

A

8303 00 90 – Секретни ковчежета и касетки и други подобни
артикули

Промишленост

2,7 %

A

A

8304 00 00 Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сор
тиране, стойки за писалки и печати и подобни кан
целарски артикули, от неблагородни метали, с из
ключение на канцеларските мебели от № 9403

Промишленост

2,7 %

A

A

8305 10 00 – Машинки за събиране на подвижни листове или
за класьори

Промишленост

2,7 %

A

A

8305 20 00 – Телчета, свързани на ленти

Промишленост

2,7 %

A

A

8305 90 00 – Други, включително частите

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8303 00

Машинки за събиране на подвижни листове или за
класьори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за
писма, пластинки за отбелязване и подобни канце
ларски предмети, от неблагородни метали; телчета,
свързани на ленти (например канцеларски, тапи
церски, за опаковки), от неблагородни метали

8306 10 00 – Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули

L 250/959

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули,
неелектрически, от неблагородни метали; статуетки
и други предмети за украса, от неблагородни ме
тали; рамки за фотографии, картини или подобни,
от неблагородни метали; огледала от неблагородни
метали

Официален вестник на Европейския съюз

8306

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за
подсилени помещения, секретни ковчежета и ка
сетки за съхранение и подобни артикули, от небла
городни метали

Бележка

BG

8305

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8306 21 00 – – Посребрени, позлатени или платинирани

Промишленост

Осв.

A

A

8306 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8306 30 00 – Рамки за фотографии, картини или подобни;
огледала

Промишленост

2,7 %

A

A

8307 10 00 – От желязо или стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

8307 90 00 – От други неблагородни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8308 10 00 – Телени копчета, кукички и капси

Промишленост

2,7 %

A

A

8308 20 00 – Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло

Промишленост

2,7 %

A

A

8308 90 00 – Други, включително частите им

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/960

Сектор

КН 2014

– Статуетки и други предмети за украса

8309

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 екипи
ровки; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло,
от неблагородни метали; перли и изрязани пайети,
от неблагородни метали

8309 10 00 – Кроненкоркови капачки

16.9.2016 г.

Запушалки (включително кроненкоркови капачки,
капачки на винт и запушалки за разливане), кап
сули за бутилки, запушалки за варели, плочи за от
вори на варели, пломби и други приспособления за
опаковане, от неблагородни метали

Официален вестник на Европейския съюз

8308

Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с тех
ните принадлежности

BG

8307

8309 90 10 – – Капсули за запушване или за пломбиране, от
олово; капсули за запушване или пломбиране,
от алуминий, с диаметър над 21 mm

Промишленост

3,7 %

A

A

8309 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8310 00 00 Указателни табели, табелки, адресни табели и по
добни, цифри, букви и различни знаци, от неблаго
родни метали, с изключение на тези от № 9405

Промишленост

2,7 %

A

A

8311 10 00 – Обмазани електроди за електродъгово заваряване
от неблагородни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8311 20 00 – Тръбна тел със сърцевина за електродъгово зава
ряване, от неблагородни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8311 30 00 – Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за
спояване или за газово заваряване, от неблаго
родни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8311 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8309 90

8311

– Други

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и по
добни, от неблагородни метали или метални кар
биди, обмазани или напълнени с декапиращи сред
ства или средства за разтопяване, използвани за
спояване, за заваряване или наслояване на метали
или метални карбиди; телове и пръчки от агломе
риран прах, от неблагородни метали за метализа
ция чрез пръскане

Бележка

L 250/961

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8401 10 00 – Ядрени реактори (Евратом)

Промишленост

5,7 %

A

A

8401 20 00 – Машини и апарати за изотопно разделяне и тех
ните части (Евратом)

Промишленост

3,7 %

A

A

8401 30 00 – Неотработени (необлъчени) топлоотделящи еле
менти (касети) (Евратом)

Промишленост

3,7 %

A

A

8401 40 00 – Части за ядрени реактори (Евратом)

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

РАЗДЕЛ XVI — МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕК
ТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА
ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК,
АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕ
ЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧА
СТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

84

ГЛАВА 84 — ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МА
ШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА
ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ

8401

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) то
плоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори;
машини и апарати за изотопно разделяне

8402

Официален вестник на Европейския съюз

XVI

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/962

Сектор

КН 2014

Парни котли (парни генератори) (различни от кот
лите за централно отопление, които са предназна
чени за едновременно получаване на гореща вода и
пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“
– Парни котли
16.9.2016 г.

8402 11 00 – – Водотръбни котли с производство на пара,
превишаващо 45 t/h

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8402 19 10 – – – Димогарни котли

Промишленост

2,7 %

A

A

8402 19 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8402 20 00 – Котли „с прегрята вода“

Промишленост

2,7 %

A

A

8402 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8403 10 10 – – От чугун

Промишленост

2,7 %

A

A

8403 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8403 90 10 – – От чугун

Промишленост

2,7 %

A

A

8403 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8402 12 00 – – Водотръбни котли с производство на пара, не
превишаващо 45 t/h

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8402 19

– – Други парни котли, включително смесените
котли

Котли за централно отопление, различни от тези от
№ 8402

8403 10

– Котли

8403 90

Официален вестник на Европейския съюз

8403

– Части

L 250/963

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8404 10 00 – Спомагателни устройства за котлите от № 8402
или 8403

Промишленост

2,7 %

A

A

8404 20 00 – Кондензатори за парни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

8404 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8405 10 00 – Въздушни или водни газгенератори, със или без
пречиствателните им устройства; ацетиленови ге
нератори и подобни газгенератори, с воден про
цес, със или без пречиствателните им устройства

Промишленост

1,7 %

A

A

8405 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8404

Въздушни или водни газгенератори, със или без
пречиствателните им устройства; ацетиленови гене
ратори и подобни газгенератори, с воден процес,
със или без пречиствателните им устройства

Официален вестник на Европейския съюз

8406

Спомагателни устройства за котлите от № 8402
или 8403 (например икономайзери, прегреватели,
устройства за почистване от сажди или за рекупе
рация на газове); кондензатори за парни машини

Бележка

BG

8405

Описание

L 250/964

Сектор

КН 2014

Парни турбини

8406 10 00 – Турбини за придвижване на кораби

8406 81 00 – – С мощност, превишаваща 40 MW

16.9.2016 г.

– Други турбини

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8406 90 10 – – Лопатки, перки и ротори

Промишленост

2,7 %

A

A

8406 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

6,2 %

A

A

Описание

8406 82 00 – – С мощност, непревишаваща 40 MW

8407

– Части

BG

8406 90

– Двигатели за придвижване на кораби
– – Извънбордови

8407 21 10 – – – С работен обем, непревишаващ 325 cm3
– – – С работен обем, превишаващ 325 cm3
С мощност, непревишаваща 30 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8407 21 99 – – – –

С мощност, превишаваща 30 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8407 29 00 – – Други
– Бутални двигатели с възвратно-постъпателно дей
ствие от видовете, използвани за придвижване на
превозните средства от глава 87
8407 31 00 – – С работен обем, непревишаващ 50 cm3

L 250/965

8407 21 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или
ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

8407 10 00 – Авиационни двигатели

8407 21

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8407 32 10 – – – С работен обем, превишаващ 50 cm3, но не
превишаващ 125 cm3

Промишленост

2,7 %

A

A

8407 32 90 – – – С работен обем, превишаващ 125 cm3, но
непревишаващ 250 cm3

Промишленост

2,7 %

A

A

8407 33 20 – – – С работен обем, превишаващ 250 cm3, но
непревишаващ 500 cm3

Промишленост

2,7 %

A

A

8407 33 80 – – – С работен обем, превишаващ 500 cm3, но
непревишаващ 1 000 cm3

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

8407 32

– – С работен обем, превишаващ 50 cm3, но не
превишаващ 250 cm3

– – С работен обем, превишаващ 250 cm3, но не
превишаващ 1 000 cm3

– – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3

8407 34 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж: на
зеленчуково-градинарски трактори от под
позиция 8701 10, на автомобилни пре
возни средства от № 8703, на автомобилни
превозни средства от № 8704, с работен
обем на двигателя, по-малък от 2 800 cm3,
на автомобилни превозни средства от
№ 8705

Официален вестник на Европейския съюз

8407 34

Бележка

BG

8407 33

Описание

L 250/966

Сектор

КН 2014

– – – Други
8407 34 30 – – – –

8407 34 91 – – – – –

Нови, с работен обем
Непревишаващ 1 500 cm3

16.9.2016 г.

––––

Употребявани

Описание

8407 34 99 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– Други двигатели

8407 90 10 – – С работен обем, непревишаващ 250 cm3

Бележка

BG

8407 90

Превишаващ 1 500 cm3

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – С работен обем, превишаващ 250 cm3

– – – Други
8407 90 80 – – – –

С мощност, непревишаваща 10 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8407 90 90 – – – –

С мощност, превишаваща 10 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термо
стартер)

8408 10

– Двигатели за придвижване на кораби

Официален вестник на Европейския съюз

8407 90 50 – – – Предназначени за промишлен монтаж: на
зеленчуково-градинарски трактори от под
позиция 8701 10, на автомобилни пре
возни средства от № 8703, на автомобилни
превозни средства от № 8704, с работен
обем на двигателя, по-малък от 2 800 cm3,
на автомобилни превозни средства от
№ 8705

– – Употребявани

L 250/967

8408 10 11 – – – Предназначени за корабите за морско кора
боплаване от № 8901 до 8906, за влека
чите от подпозиция 8904 00 10 и за бой
ните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Описание

8408 10 19 – – – Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A
BG

– – Нови, с мощност

Бележка

L 250/968

КН 2014

– – – Непревишаваща 50 kW
Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 27 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

– – – Превишаваща 50 kW, но непревишаваща
100 kW
8408 10 31 – – – –

Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 39 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

8408 10 23 – – – –

– – – Превишаваща 100 kW, но непревишаваща
200 kW
Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 49 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

16.9.2016 г.

8408 10 41 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Превишаваща 200 kW, но непревишаваща
300 kW
Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 59 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8408 10 61 – – – –

Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 69 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

– – – Превишаваща 500 kW, но непревишаваща
1 000 kW
8408 10 71 – – – –

Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 79 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Превишаваща 300 kW, но непревишаваща
500 kW

BG

8408 10 51 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Превишаваща 1 000 kW, но непревишаваща
5 000 kW
8408 10 81 – – – –

L 250/969

Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Описание

8408 10 89 – – – –

Други

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A
BG

– – – Превишаваща 5 000 kW
Предназначени за корабите за морско ко
рабоплаване от № 8901 до 8906, за вле
качите от подпозиция 8904 00 10 и за
бойните плавателни съдове от подпози
ция 8906 10 00

Промишленост

Осв.

A

A

8408 10 99 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– Двигатели от видовете, използвани за придвиж
ване на превозните средства от глава 87

8408 20 10 – – Предназначени за промишлен монтаж: на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпози
ция 8701 10, на автомобилни превозни сред
ства от № 8703, на автомобилни превозни
средства от № 8704 с работен обем на двига
теля, по-малък от 2 500 cm3, на автомобилни
превозни средства от № 8705

Официален вестник на Европейския съюз

8408 10 91 – – – –

8408 20

Бележка

L 250/970

КН 2014

– – Други
– – – За селскостопански и горски трактори с ко
лела, с мощност
Непревишаваща 50 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 20 35 – – – –

Превишаваща 50 kW, но непревишаваща
100 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 20 37 – – – –

Превишаваща 100 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

16.9.2016 г.

8408 20 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – За други превозни средства от глава 87, с
мощност
Промишленост

4,2 %

A

A

8408 20 55 – – – –

Превишаваща 50 kW, но непревишаваща
100 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 20 57 – – – –

Превишаваща 100 kW, но непревиша
ваща 200 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 20 99 – – – –

Превишаваща 200 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90

– Други двигатели

8408 90 21 – – За придвижване на железопътни превозни
средства
– – Други
8408 90 27 – – – Употребявани
– – – Нови, с мощност
Непревишаваща 15 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 43 – – – –

Превишаваща 15 kW, но непревишаваща
30 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 45 – – – –

Превишаваща 30 kW, но непревишаваща
50 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 47 – – – –

Превишаваща 50 kW, но непревишаваща
100 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 61 – – – –

Превишаваща 100 kW, но непревиша
ваща 200 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

L 250/971

8408 90 41 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

Непревишаваща 50 kW

BG

8408 20 51 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 67 – – – –

Превишаваща 300 kW, но непревиша
ваща 500 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 81 – – – –

Превишаваща 500 kW, но непревиша
ваща 1 000 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 85 – – – –

Превишаваща 1 000 kW, но непревиша
ваща 5 000 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

8408 90 89 – – – –

Превишаваща 5 000 kW

Промишленост

4,2 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8409 91 00 – – Изключително или главно предназначени за
бутални двигатели с искрово запалване

Промишленост

2,7 %

A

A

8409 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

8409

Части, изключително или главно предназначени за
двигателите от № 8407 или 8408

8409 10 00 – За авиационни двигатели
– Други

8410

Официален вестник на Европейския съюз

Превишаваща 200 kW, но непревиша
ваща 300 kW

BG

8408 90 65 – – – –

Бележка

L 250/972

КН 2014

Хидравлични турбини, водни колела и регулато
рите им

8410 11 00 – – С мощност, непревишаваща 1 000 kW

16.9.2016 г.

– Хидравлични турбини и водни колела

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8410 12 00 – – С мощност, превишаваща 1 000 kW, но не
превишаваща 10 000 kW

Промишленост

4,5 %

A

A

8410 13 00 – – С мощност, превишаваща 10 000 kW

Промишленост

4,5 %

A

A

8410 90 00 – Части, включително регулаторите

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

8411 12 10 – – – С тяга, превишаваща 25 kN, но непревиша
ваща 44 kN

Промишленост

2,7 %

A

A

8411 12 30 – – – С тяга, превишаваща 44 kN, но непревиша
ваща 132 kN

Промишленост

2,7 %

A

A

8411 12 80 – – – С тяга, превишаваща 132 kN

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,6 %

A

A

8411 22 20 – – – С мощност, превишаваща 1 100 kW, но не
превишаваща 3 730 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8411 22 80 – – – С мощност, превишаваща 3 730 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели
и други газови турбини

8411 11 00 – – С тяга, непревишаваща 25 kN
– – С тяга, превишаваща 25 kN

Официален вестник на Европейския съюз

– Турбореактивни двигатели

8411 12

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Турбовитлови двигатели
8411 21 00 – – С мощност, непревишаваща 1 100 kW
8411 22

– – С мощност, превишаваща 1 100 kW

L 250/973

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,1 %

A

A

8411 82 20 – – – С мощност, превишаваща 5 000 kW, но не
превишаваща 20 000 kW

Промишленост

4,1 %

A

A

8411 82 60 – – – С мощност, превишаваща 20 000 kW, но
непревишаваща 50 000 kW

Промишленост

4,1 %

A

A

8411 82 80 – – – С мощност, превишаваща 50 000 kW

Промишленост

4,1 %

A

A

8411 91 00 – – За турбореактивни или турбовитлови двига
тели

Промишленост

2,7 %

A

A

8411 99 00 – – Други

Промишленост

4,1 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8412 21 20 – – – Хидравлични системи

Промишленост

2,7 %

A

A

8412 21 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/974

Сектор

КН 2014

– Други газови турбини

8411 82

– – С мощност, превишаваща 5 000 kW

Официален вестник на Европейския съюз

– Части

8412

BG

8411 81 00 – – С мощност, непревишаваща 5 000 kW

Други двигатели

8412 10 00 – Реактивни двигатели, различни от турбореактив
ните
– Хидравлични двигатели
8412 21

– – С праволинейно движение (цилиндри)
16.9.2016 г.

8412 29

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,2 %

A

A

– – Други

8412 29 20 – – – Хидравлични системи

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
Маслено-хидравлични двигатели

Промишленост

4,2 %

A

A

8412 29 89 – – – –

Други

Промишленост

4,2 %

A

A

8412 31 00 – – С праволинейно движение (цилиндри)

Промишленост

4,2 %

A

A

8412 39 00 – – Други

Промишленост

4,2 %

A

A

8412 80 10 – – Машини с водна или друга пара

Промишленост

2,7 %

A

A

8412 80 80 – – Други

Промишленост

4,2 %

A

A

8412 90 20 – – За реактивни двигатели, различни от турбо
реактивните

Промишленост

1,7 %

A

A

8412 90 40 – – За хидравлични двигатели

Промишленост

2,7 %

A

A

8412 90 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

– Пневматични двигатели

8412 80

8412 90

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

8412 29 81 – – – –

– Части

L 250/975

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8413 11 00 – – Помпи за подаване на гориво или смазочни
масла от видовете, използвани в бензиностан
циите, сервизите или гаражите

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 20 00 – Ръчни помпи, различни от тези от подпози
ции 8413 11 или 8413 19

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 30 20 – – Инжекционни помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 30 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 40 00 – Бетонпомпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 50 20 – – Хидравлични агрегати

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 50 40 – – Дозиращи помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8413

Описание

Помпи за течности, дори с устройства за измерване;
елеватори за течности
BG

– Помпи с устройство за измерване или предназна
чени да имат такова устройство

8413 50

– Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща
течност за двигатели с искрово запалване или
със запалване чрез компресия

Официален вестник на Европейския съюз

8413 30

Бележка

L 250/976

Сектор

КН 2014

– Други обемни помпи с възвратно-постъпателно
действие

– – Други

8413 50 61 – – – –

Маслено-хидравлични помпи

16.9.2016 г.

– – – Бутални помпи

Описание

8413 50 69 – – – –

Други

8413 60

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Бележка

BG

8413 50 80 – – – Други

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други обемни ротационни помпи

8413 60 20 – – Хидравлични агрегати
– – Други

8413 60 31 – – – –

Маслено-хидравлични помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 60 39 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

– – – Пластинкови (крилчати) помпи
8413 60 61 – – – –

Маслено-хидравлични помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 60 69 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 60 70 – – – Винтови (червячни) помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 60 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70 21 – – – Едностъпални

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70 29 – – – Многостъпални

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Зъбни помпи

– Други центробежни помпи
– – Потопяеми помпи

L 250/977

Описание

8413 70 30 – – Циркулационни помпи за централно отопле
ние и топла вода

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

– – Други, с нагнетателен отвор, с диаметър
8413 70 35 – – – Непревишаващ 15 mm

Бележка

BG

Сектор

L 250/978

КН 2014

– – – Превишаващ 15 mm
8413 70 45 – – – –

Помпи с радиално оттичане

–––––

Едностъпални

––––––

За единичен поток

8413 70 51 – – – – – – –

Моноблок

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70 59 – – – – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70 65 – – – – – –
8413 70 75 – – – – –
––––

Многопоточни
Многостъпални

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Помпи с колела с канали и помпи със
страничен канал

Други центробежни помпи
Едностъпални

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 70 89 – – – – –

Многостъпални

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

– Други помпи; елеватори за течности
8413 81 00 – – Помпи

16.9.2016 г.

8413 70 81 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 91 00 – – За помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8413 92 00 – – За елеватори за течности

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

8413 82 00 – – Елеватори за течности

BG

– Части

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни ком
пресори или компресори за други газове и вентила
тори; аспирационни чадъри за изсмукване или ре
циркулация с вграден вентилатор, дори филтри
ращи

8414 10

– Вакуумпомпи

8414 10 20 – – Предназначени за използване при производ
ството на полупроводници
– – Други
8414 10 25 – – – Бутално-ротационни помпи, пластинкови
ротационни помпи, молекулярни помпи и
помпи Рутс

Официален вестник на Европейския съюз

8414

– – – Други
8414 10 81 – – – –

Дифузионни помпи, криостатни помпи и
адсорбционни помпи

Промишленост

1,7 %

A

A

8414 10 89 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8414 20 20 – – Ръчни помпи за велосипеди и мотоциклети

Промишленост

1,7 %

A

A

8414 20 80 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 20

– Въздушни помпи, ръчни или крачни
L 250/979

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 30 81 – – – Херметични или полухерметични

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 30 89 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 40 10 – – С дебит, непревишаващ 2 m3/min

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 40 90 – – С дебит, превишаващ 2 m3/min

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

8414 59 20 – – – Аксиални

Промишленост

2,3 %

A

A

8414 59 40 – – – Центробежни

Промишленост

2,3 %

A

A

8414 59 80 – – – Други

Промишленост

2,3 %

A

A

8414 60 00 – Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хори
зонтална страна не превишава 120 cm

Промишленост

2,7 %

A

A

8414 30

Описание

Бележка

L 250/980

Сектор

КН 2014

– Компресори от видовете, използвани за хладилно
оборудване
BG

8414 30 20 – – С мощност, непревишаваща 0,4 kW
– – С мощност, превишаваща 0,4 kW

– Въздушни компресори, монтирани върху шасита
на колела и които могат да се теглят

– Вентилатори
8414 51 00 – – Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван,
за покриви или за прозорци, с вграден елек
тродвигател, с мощност, непревишаваща
125 W
8414 59

Официален вестник на Европейския съюз

8414 40

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8414 80 11 – – – Едностъпални

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 80 19 – – – Многостъпални

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 80

Описание

– Други

BG

– – Турбокомпресори

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Непревишаващо 15 bar, с дебит на час
8414 80 22 – – – –

Непревишаващ 60 m3

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 80 28 – – – –

Превишаващ 60 m3

Промишленост

2,2 %

A

A

– – – Превишаващо 15 bar, с дебит на час
8414 80 51 – – – –

Непревишаващ 120 m3

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 80 59 – – – –

Превишаващ 120 m3

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – Обемни компресори с възвратно-постъпателно
действие, произвеждащи свръхналягане

– – Обемни ротационни компресори
8414 80 73 – – – С един вал
– – – С няколко вала
Винтови (червячни)

L 250/981

8414 80 75 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 80 80 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8414 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

8415 10 10 – – Образуващи цяло тяло

Промишленост

2,2 %

A

A

8415 10 90 – – От вида split-system (с разделени елементи)

Промишленост

2,7 %

A

A

8415 20 00 – От видовете, използвани за климатизиране на
въздуха на лицата в моторните превозни средства

Промишленост

2,7 %

A

A

8415 81 00 – – С устройство за охлаждане и инверсионен
клапан за термичния цикъл (термопомпи с
обръщаемо действие)

Промишленост

2,7 %

A

A

8415 82 00 – – Други, с устройство за охлаждане

Промишленост

2,7 %

A

A

8415 83 00 – – Без устройство за охлаждане

Промишленост

2,7 %

A

A

8415 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8414 80 78 – – – –

Други

8415

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 от
делно

8415 10

– Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло
или от вида split-system (с разделени елементи)

Бележка
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Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/982

Сектор

КН 2014

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8416 10 10 – – С монтирано устройство за автоматичен кон
трол

Промишленост

1,7 %

A

A

8416 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8416 20 20 – – – Комбинирани горелки

Промишленост

1,7 %

A

A

8416 20 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8416 30 00 – Автоматични огнища, включително техните сто
кери, механичните скари, механичните устрой
ства за отвеждане на пепелта и подобни устрой
ства

Промишленост

1,7 %

A

A

8416 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8416

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с
пулверизирано твърдо гориво или с газ; автома
тични огнища, включително техните стокери, меха
ничните скари, механичните устройства за отве
ждане на пепелта и подобни устройства

8416 10

– Горелки с течно гориво

– Други горелки, включително комбинираните

8416 20 10 – – Работещи изключително с газ, неразглобяеми
(моноблок), с вграден вентилатор и устройство
за контрол
– – Други

8417

Официален вестник на Европейския съюз

8416 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Неелектрически индустриални или лабораторни
пещи, включително пещите за изгаряне на отпа
дъци
L 250/983

8417 10 00 – Пещи за пържене, топене или други термични
обработки на руди или метали

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8417 20 10 – – Тунелни пещи

Промишленост

1,7 %

A

A

8417 20 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8417 80 30 – – Пещи за изпичане на керамични продукти

Промишленост

1,7 %

A

A

8417 80 50 – – Пещи за изпичане на цимент, стъкло или хи
мически продукти

Промишленост

1,7 %

A

A

8417 80 70 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8417 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8418 10 20 – – С вместимост, превишаваща 340 литра

Промишленост

1,9 %

A

A

8418 10 80 – – Други

Промишленост

1,9 %

A

A

8417 20

Бележка

– Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити
BG

8417 80

Описание

L 250/984

Сектор

КН 2014

– Други

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини
и апарати за охлаждане или замразяване, с електри
ческо или друго оборудване; термопомпи, различни
от машините и апаратите за кондициониране на
въздуха от № 8415

8418 10

– Комбинации от хладилници и фризери, снабдени
с отделни външни врати

Официален вестник на Европейския съюз

8418

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,5 %

A

A

– Хладилници за домакински цели

BG

8418 21

– – Компресорни

8418 21 10 – – – С вместимост, превишаваща 340 литра

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други

Настолни

Промишленост

2,5 %

A

A

8418 21 59 – – – –

За вграждане

Промишленост

1,9 %

A

A

––––

Други, с вместимост

8418 21 91 – – – – –

Непревишаваща 250 литра

Промишленост

2,5 %

A

A

8418 21 99 – – – – –

Превишаваща 250 литра, но непреви
шаваща 340 литра

Промишленост

1,9 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 30 20 – – С вместимост, непревишаваща 400 литра

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 30 80 – – С вместимост, превишаваща 400 литра, но не
превишаваща 800 литра

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 29 00 – – Други

8418 30

Официален вестник на Европейския съюз

8418 21 51 – – – –

– Хоризонтални фризери с вместимост, непревиша
ваща 800 литра

L 250/985

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8418 40 20 – – С вместимост, непревишаваща 250 литра

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 40 80 – – С вместимост, превишаваща 250 литра, но не
превишаваща 900 литра

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 50 11 – – – За замразени хранителни продукти

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 50 19 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 50 90 – – Други мебели за охлаждане или замразяване

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 61 00 – – Термопомпи, различни от машините и апара
тите за кондициониране на въздуха от
№ 8415

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 69 00 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 40

Описание

Бележка

L 250/986

Сектор

КН 2014

– Вертикални фризери с вместимост, непревиша
ваща 900 литра
BG

– Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за
консервиране и излагане на продукти, с вградено
оборудване за охлаждане или замразяване

– – Витрини и шкафове за охлаждане или замразя
ване (с вграден охладител или изпарител)

Официален вестник на Европейския съюз

8418 50

– Други съоръжения, машини и апарати за охла
ждане или замразяване; термопомпи

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 99 10 – – – Изпарители и кондензатори, различни от
тези за апаратите за домакински цели

Промишленост

2,2 %

A

A

8418 99 90 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8419 11 00 – – С моментално загряване, газови

Промишленост

2,6 %

A

A

8419 19 00 – – Други

Промишленост

2,6 %

A

A

8419 20 00 – Медико-хирургически или лабораторни стерили
затори

Промишленост

Осв.

A

A

– Части

8418 91 00 – – Мебели, предназначени за вграждане в тях на
охладително или замразително съоръжение

8418 99

– – Други

Апарати и устройства, дори с електрическо загря
ване (с изключение на пещите и другите апарати от
№ 8514) за обработване на материали чрез опера
ции, изискващи промяна на температурата, такива
като загряване, сваряване, изпичане, дестилация,
ректификация, стерилизация, пастьоризация, про
парване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кон
дензация или охлаждане, различни от домакин
ските апарати; неелектрически нагреватели за вода
с моментално или акумулиращо загряване

Официален вестник на Европейския съюз

8419

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Неелектрически нагреватели за вода с момен
тално или акумулиращо загряване

L 250/987

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8419 31 00 – – За селскостопански продукти

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 32 00 – – За дървен материал, хартиена маса, хартии
или картони

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 39 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 40 00 – Апарати за дестилация или ректификация

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 50 00 – Топлообменници

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 60 00 – Апарати и устройства за втечняване на въздух
или други газове

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 81 20 – – – Кафемашини и други апарати за приготвяне
на топли напитки

Промишленост

2,7 %

A

A

8419 81 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 89 10 – – – Охладителни кули и подобни съоръжения
за директно охлаждане (без делителни
стени) посредством рециркулация на водата

Промишленост

1,7 %

A

A

8419 89 30 – – – Апарати и устройства за вакуумна метализа
ция

Промишленост

2,4 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/988

Сектор

КН 2014

– Сушилни

8419 89

– – За приготвяне на топли напитки или печене
или загряване на хранителни продукти

Официален вестник на Европейския съюз

8419 81

BG

– Други апарати и устройства

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,4 %

A

A

8419 90 15 – – За стерилизаторите от подпозиция 8419 20 00

Промишленост

Осв.

A

A

8419 90 85 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8420 10 10 – – От видовете, използвани в текстилната про
мишленост

Промишленост

1,7 %

A

A

8420 10 30 – – От видовете, използвани в хартиената про
мишленост

Промишленост

1,7 %

A

A

8420 10 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8420 91 10 – – – Чугунени

Промишленост

1,7 %

A

A

8420 91 80 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8420 99 00 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Описание

8419 89 98 – – – Други
– Части

Каландри и валци, различни от тези за метали или
стъкло, и цилиндри за тези машини

8420 10

– Каландри и валци

Официален вестник на Европейския съюз

8420

BG

8419 90

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Части
8420 91

– – Цилиндри

L 250/989

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8421 11 00 – – Млекарски центрофуги

Промишленост

2,2 %

A

A

8421 12 00 – – Изстисквачки за бельо

Промишленост

2,7 %

A

A

8421 19 20 – – – Центрофуги от видовете, използвани в лабо
раториите

Промишленост

1,5 %

A

A

8421 19 70 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8421 21 00 – – За филтриране или пречистване на води

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 22 00 – – За филтриране или пречистване на напитки,
различни от водата

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 23 00 – – Маслени и горивни филтри за двигатели с въ
трешно горене

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8421

Описание

Бележка

L 250/990

Сектор

КН 2014

Центрофуги, включително центрофугалните из
стисквачки; апарати за филтриране или пречистване
на течности или газове
BG

– Центрофуги, включително центрофугалните из
стисквачки

– – Други

– Апарати за филтриране или пречистване на теч
ности

Официален вестник на Европейския съюз

8421 19

– Апарати за филтриране или пречистване на га
зове
16.9.2016 г.

8421 31 00 – – Входни филтри за въздух за двигатели с ис
крово запалване или със запалване чрез ком
пресия

8421 39

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

– – Други

8421 39 20 – – – Апарати за филтриране или пречистване на
въздуха

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Апарати за филтриране или пречистване на
други газове
Чрез каталитичен метод

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 39 80 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 91 00 – – За центрофуги, включително за центрофугал
ните изстисквачки

Промишленост

1,7 %

A

A

8421 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 11 00 – – За домакински цели

Промишленост

2,7 %

A

A

8422 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

– Части

8422

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 ус
тройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и
подобни опаковки; други машини и устройства за
пакетиране или опаковане на стоки (включително
машините и устройствата за опаковане в термосви
ваемо фолио); машини и устройства за газиране на
напитки

Официален вестник на Европейския съюз

8421 39 60 – – – –

– Миялни машини за съдове

L 250/991

8422 20 00 – Машини и устройства, служещи за почистване
или изсушаване на бутилки или други съдове

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 30 00 – Машини и устройства за пълнене, затваряне, за
печатване или етикетиране на бутилки, кутии,
торби или други опаковки; машини и устройства
за капсуловане на бутилки, кутии, туби и по
добни опаковки; машини и устройства за гази
ране на напитки

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 40 00 – Други машини и устройства за пакетиране или
опаковане на стоки (включително машините и
устройствата за опаковане в термосвиваемо фо
лио)

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 90 10 – – За миялни машини за съдове

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 10 10 – – Домакински везни

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 20 00 – Кантари за непрекъснато претегляне върху транс
портьори

Промишленост

1,7 %

A

A

8422 90

– Части

8423

Уреди и инструменти за претегляне, включително
кантарите и везните за проверка на изработените
изделия, но с изключение на везните с чувствител
ност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви
уреди за претегляне

8423 10

– Везни за измерване теглото на хора, включи
телно везните за бебета; домакински везни

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/992

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 81 10 – – – Автоматични уреди за контрол, функциони
ращи чрез сравняване с предварително
определено тегло, включително механични
тегловни сортировачки

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 81 30 – – – Апарати и инструменти за претегляне и ети
кетиране на опаковани стоки

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 81 50 – – – Везни за магазини

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 81 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 82 10 – – – Автоматични уреди за контрол, функциони
ращи чрез сравняване с предварително
определено тегло, включително механични
тегловни сортировачки

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 82 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 89 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8423 90 00 – Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части
за уреди или инструменти за претегляне

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

8423 30 00 – Кантари за претегляне на постоянни тегловни
маси и кантари и везни за претегляне и пълнене
в чували или кутии или за дозиране

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– Други апарати и инструменти за претегляне
8423 81

– – Измерващи повече от 30 kg, но не повече от
5 000 kg

Официален вестник на Европейския съюз

8423 82

– – Измерващи не повече от 30 kg

L 250/993

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8424 10 00 – Пожарогасители, дори заредени

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 20 00 – Шприцпистолети и подобни апарати

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 30 01 – – – Снабдени със загряващо устройство

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 30 08 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 30 10 – – – Със сгъстен въздух

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 30 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне,
разпръскване или пулверизиране на течни или пра
хообразни материали; пожарогасители, дори заре
дени; шприцпистолети и подобни апарати; пясъко
струйни и пароструйни машини и апарати и по
добни апарати за изхвърляне на струи

Бележка

BG

– Пясъкоструйни и пароструйни машини и апа
рати и подобни апарати за изхвърляне на струи
– – Апарати за почистване с вода, с вграден двига
тел

Официален вестник на Европейския съюз

8424 30

Описание

L 250/994

Сектор

КН 2014

– – Други машини и апарати

– Други апарати
– – За земеделски или градинарски цели

8424 81 10 – – – Устройства за поливане

16.9.2016 г.

8424 81

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

– – – Други
8424 81 30 – – – –
––––

Преносими апарати
Други
Пръскачки или прахоразпръсквачки,
предназначени да бъдат носени или те
глени от трактор

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 81 99 – – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 89 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8424 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8425 11 00 – – С електродвигател

Промишленост

Осв.

A

A

8425 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8425 31 00 – – С електродвигател

Промишленост

Осв.

A

A

8425 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове
– Полиспасти

Официален вестник на Европейския съюз

8424 81 91 – – – – –

8425

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Лебедки; кабестани

L 250/995

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8425 41 00 – – Неподвижни подемници, използвани в гара
жите

Промишленост

Осв.

A

A

8425 42 00 – – Други крикове, хидравлични

Промишленост

Осв.

A

A

8425 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8426 11 00 – – Мостови кранове и мостови греди, върху непо
движни носачи

Промишленост

Осв.

A

A

8426 12 00 – – Подвижни козлови кранове върху гуми и кон
тейнерообработващи (обкрачващи) кари

Промишленост

Осв.

A

A

8426 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8426 20 00 – Кулокранове

Промишленост

Осв.

A

A

8426 30 00 – Портални кранове

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Бележка

L 250/996

Сектор

КН 2014

– Крикове

– Мостови кранове, мостови греди, козлови кра
нове, претоварващи мостове и контейнерообра
ботващи (обкрачващи) кари

8426 41 00 – – Върху гуми

16.9.2016 г.

– Други самоходни машини и устройства

Официален вестник на Европейския съюз

Мачтово-стрелови (дерик)кранове; подемни кранове
и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кра
нове за разтоварване или за подемно-транспортни
операции, претоварващи мостове, контейнерообра
ботващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

BG

8426

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8426 91 10 – – – Хидравлични кранове за товарене или раз
товарване на превозни средства

Промишленост

Осв.

A

A

8426 91 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8426 99 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8427 10 10 – – С височина на подема 1 m или повече

Промишленост

4,5 %

A

A

8427 10 90 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8427 20 11 – – – Кари високоповдигачи с висока проходи
мост

Промишленост

4,5 %

A

A

8427 20 19 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8427 20 90 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Описание

8426 49 00 – – Други

8426 91

– – Предназначени да бъдат монтирани върху
пътно превозно средство

Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни
кари, снабдени с подемно устройство

8427 10

– Кари, самоходни, с електродвигател

Официален вестник на Европейския съюз

8427

8427 20

BG

– Други машини и устройства

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други самоходни кари
– – С височина на подема 1 m или повече

L 250/997

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

8428 10 20 – – Електрически

Промишленост

Осв.

A

A

8428 10 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8428 20 20 – – За стоки в насипно състояние

Промишленост

Осв.

A

A

8428 20 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8428 31 00 – – Специално предназначени за мини или други
подземни работи

Промишленост

Осв.

A

A

8428 32 00 – – Други, с кофа

Промишленост

Осв.

A

A

8428 33 00 – – Други, с лента или ремък

Промишленост

Осв.

A

A

8428 39 20 – – – Ролкови транспортьори или конвейери

Промишленост

Осв.

A

A

8428 39 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8428 40 00 – Ескалатори и движещи се пътеки

Промишленост

Осв.

A

A

8427 90 00 – Други кари
8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене,
разтоварване или пренасяне на товари (например
асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени ли
нии)

8428 10

– Асансьори и товароподемници

– Пневматични подемници или транспортьори

– Други подемници, транспортьори или конвейери,
с непрекъснато действие, за стоки

8428 39

Официален вестник на Европейския съюз

8428 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/998

Сектор

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8428 90 71 – – – Пригодени за прикачване към селскостопан
ски трактор

Промишленост

Осв.

A

A

8428 90 79 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8428 90 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8429 11 00 – – Верижни

Промишленост

Осв.

A

A

8429 19 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8429 20 00 – Грейдери

Промишленост

Осв.

A

A

8429 30 00 – Скрепери

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

8428 60 00 – Въжени линии (включително седалковите и ски
влековете); механизми за теглене на въжени же
лезници

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8428 90

– Други машини и устройства
– – Товарачни машини, специално пригодени за
използване в селското стопанство

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, меха
нични лопати, екскаватори, товарачни машини и
товарачни механични лопати, трамбовъчни машини
и компресорни пътни валяци
– Булдозери

8429 40

Официален вестник на Европейския съюз

8429

– Трамбовъчни машини и пътни валяци

8429 40 10 – – – Вибрационни

L 250/999

– – Пътни валяци

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8429 40 30 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8429 40 90 – – Трамбовъчни машини

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1000

Сектор

КН 2014

– Механични лопати, екскаватори, товарачни ма
шини и лопаткови товарачи
8429 51

– – Товарачни машини и лопаткови товарачи с
челно товарене

– – – Други
Верижни товарачни машини

Промишленост

Осв.

A

A

8429 51 99 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

8429 52 10 – – – Верижни екскаватори

Промишленост

Осв.

A

A

8429 52 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8429 59 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8429 52

8430

– – Машини, чиято работна платформа може да
извършва въртене на 360 °

Други машини и устройства за терасиране, изравня
ване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване,
пробиване или извличане на почвата, на рудите
или на минералите; пилотонабиващи чукове и ма
шини за изтегляне на пилоти; машини за почи
стване на сняг (несамоходни)

8430 10 00 – Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне
на пилоти

16.9.2016 г.

8429 51 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

8429 51 10 – – – Товарачни машини, специално пригодени за
мини или за други подземни работи

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8430 31 00 – – Самоходни

Промишленост

Осв.

A

A

8430 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8430 41 00 – – Самоходни

Промишленост

Осв.

A

A

8430 49 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8430 50 00 – Други машини и устройства, самоходни

Промишленост

Осв.

A

A

8430 61 00 – – Машини и устройства за трамбоване или
уплътняване

Промишленост

Осв.

A

A

8430 69 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8431 10 00 – За машини или апарати от № 8425

Промишленост

Осв.

A

A

8431 20 00 – За машини или апарати от № 8427

Промишленост

4%

A

A

Описание

8430 20 00 – Машини за почистване на сняг (несамоходни)

BG

– Забойни машини, изкопни машини и машини за
копаене на тунели или галерии

– Други машини и устройства, несамоходни

Официален вестник на Европейския съюз

– Други машини за сондиране или пробиване

8431

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Части, изключително или главно предназначени за
машините или апаратите от № 8425 до 8430

L 250/1001

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8431 31 00 – – За асансьори, товароподемници или ескала
тори

Промишленост

Осв.

A

A

8431 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8431 41 00 – – Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грай
фери и щипки

Промишленост

Осв.

A

A

8431 42 00 – – Ножове на булдозери

Промишленост

Осв.

A

A

8431 43 00 – – Части за машини за сондиране или пробиване
от подпозиция 8430 41 или 8430 49

Промишленост

Осв.

A

A

8431 49 20 – – – Излети или формовани, от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

Осв.

A

A

8431 49 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– За машини или апарати от № 8428

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1002

Сектор

КН 2014

– За машини или апарати от № 8426, 8429 или
8430

8432

– – Други

8432 10 00 – Плугове

16.9.2016 г.

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и
устройства за подготовка или обработка на почвата
или за култивация; валяци за тревни площи или
спортни площадки

Официален вестник на Европейския съюз

8431 49

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8432 29 10 – – – Разрохвачки и култиватори

Промишленост

Осв.

A

A

8432 29 30 – – – Брани

Промишленост

Осв.

A

A

8432 29 50 – – – Моторни окопвачки

Промишленост

Осв.

A

A

8432 29 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8432 30 11 – – – Прецизни, с централно управление

Промишленост

Осв.

A

A

8432 30 19 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8432 30 90 – – Садачни и разсадосадачни машини

Промишленост

Осв.

A

A

8432 40 10 – – На минерални или химични торове

Промишленост

Осв.

A

A

8432 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8432 80 00 – Други машини и устройства

Промишленост

Осв.

A

A

8432 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

– Брани, разрохвачки, култиватори, специални
плугове за изкореняване на плевели, окопвачки
и механични гребла за плевене

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8432 21 00 – – Дискови брани
8432 29

– Сеялки, садачни и разсадосадачни машини
– – Сеялки

8432 40

Официален вестник на Европейския съюз

8432 30

– – Други

– Разпръсквачи на торове

L 250/1003

8433

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

BG

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 машините и устройствата от
№ 8437

Бележка

L 250/1004

КН 2014

– Косачки за тревни площи
8433 11

8433 11 10 – – – Електрически
– – – Други
––––

Самоходни

8433 11 51 – – – – –

Със седалка

Промишленост

Осв.

A

A

8433 11 59 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8433 11 90 – – – –
8433 19

Други

Официален вестник на Европейския съюз

– – С двигател, чието приспособление за рязане се
върти хоризонтално

– – Други
– – – С двигател

8433 19 10 – – – –
––––

Електрически
Други

8433 19 51 – – – – – –

Самоходни
Със седалка

16.9.2016 г.

–––––

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8433 20 50 – – – Пригодени за теглене или носене от трактор

Промишленост

Осв.

A

A

8433 20 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8433 30 00 – Други машини и устройства за сенокос

Промишленост

Осв.

A

A

8433 40 00 – Преси за слама или фураж, включително пресисъбирачки

Промишленост

Осв.

A

A

8433 51 00 – – Зърнокомбайни

Промишленост

Осв.

A

A

8433 52 00 – – Други машини и устройства за вършитба

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8433 19 59 – – – – – –
8433 19 70 – – – – –

Други
Други

8433 19 90 – – – Без двигател
8433 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Сенокосачки, включително режещите устройства
за монтиране върху трактор

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8433 20 10 – – С двигател

– Други машини и устройства за събиране на ре
колтата; машини и устройства за вършитба

– – Машини за събиране на корени или грудки

8433 53 10 – – – Машини за събиране на картофи

L 250/1005

8433 53

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8433 53 30 – – – Машини за орязване на корените на цве
клото и машини за събиране на цвекло

Промишленост

Осв.

A

A

8433 53 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8433 59

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1006

Сектор

КН 2014

– – Други
– – – Машини за събиране и рязане на реколтата
Промишленост

Осв.

A

A

8433 59 19 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

8433 59 85 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8433 60 00 – Машини за почистване или сортиране на яйца,
плодове или други земеделски продукти

Промишленост

Осв.

A

A

8433 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

8434 10 00 – Доилни машини

Промишленост

Осв.

A

A

8434 20 00 – Млекопреработващи машини и апарати

Промишленост

Осв.

A

A

8434 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8434

8435

Доилни машини и млекопреработващи машини и
апарати

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и ус
тройства за производство на вино, на ябълково
вино, на плодови сокове или подобни напитки

8435 10 00 – Машини и устройства

16.9.2016 г.

Самоходни

Официален вестник на Европейския съюз

8433 59 11 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 21 00 – – Инкубатори и брудери

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 80 10 – – За лесовъдството

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 80 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 91 00 – – За машини или апарати за птицевъдството

Промишленост

1,7 %

A

A

8436 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8435 90 00 – Части

8436

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птице
въдни или пчеларски машини и апарати, включи
телно шкафовете за кълнене с механични или тер
мични приспособления и инкубатори и брудери за
птицевъдството

8436 10 00 – Машини и апарати за подготвянето на храни
или ярма за животните

– Други машини и апарати

Официален вестник на Европейския съюз

– Машини и апарати за птицевъдството, включи
телно инкубаторите и брудерите

8436 80

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Части

L 250/1007

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8437 10 00 – Машини за почистване, сортиране или пресяване
на зърна или сухи бобови растения

Промишленост

1,7 %

A

A

8437 80 00 – Други машини и устройства

Промишленост

1,7 %

A

A

8437 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 10 10 – – За производство на хляб, сладкиши или биск
вити

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 10 90 – – За производство на макаронени изделия

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 20 00 – Машини и апарати за производство на захарни
изделия или за производство на какао или шоко
лад

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 30 00 – Машини и апарати за производство на захар

Промишленост

1,7 %

A

A

8437

Описание

Машини и апарати, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава, за индустриално прера
ботване или производство на храни или напитки,
различни от машините и апаратите за екстракция
или приготвяне на нелетливи растителни или жи
вотински масла или мазнини

8438 10

– Машини и апарати за производство на хляб,
сладкиши, бисквити или за производство на ма
каронени изделия

Официален вестник на Европейския съюз

8438

BG

Машини за почистване, сортиране или пресяване
на зърна или сухи бобови растения; машини и ус
тройства за мелничарството или за обработка на
житни култури или сухи бобови растения, раз
лични от машините и устройствата, използвани във
фермите

Бележка

L 250/1008

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8438 40 00 – Машини и апарати за пивоварството

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 50 00 – Машини и апарати за обработка на месо

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 60 00 – Машини и апарати за преработка на плодове
или зеленчуци

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 80 91 – – – За производство на напитки

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 80 99 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8439 10 00 – Машини и апарати за производство на целулозна
маса от влакнести целулозни материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8439 20 00 – Машини и апарати за производство на хартия
или картон

Промишленост

1,7 %

A

A

8439 30 00 – Машини и апарати за дообработка на хартия
или картон

Промишленост

1,7 %

A

A

8438 80

– Други машини и апарати

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8438 80 10 – – За обработка на кафе или чай

8439

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Машини и апарати за производство на целулозна
маса от влакнести целулозни материали или за
производство или дообработка на хартия или кар
тон

L 250/1009

8439 91 00 – – За машини или апарати за производство на це
лулозна маса от влакнести целулозни мате
риали

Промишленост

1,7 %

A

A

8439 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 10 10 – – Машини за нагъване

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 10 20 – – Машини за събиране

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 10 30 – – Машини за шиене или подшиване

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 10 40 – – Машини за подвързване чрез лепене

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8440 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

– Части

8440

Машини и устройства за броширане или подвърз
ване на книги, тетрадки и подобни, включително
машините за зашиване на листове

8440 10

– Машини и устройства

8441

Други машини и устройства за обработка на хар
тиена маса, на хартия или картон, включително ма
шините от всички видове за рязане на хартия

8441 10

– Машини за рязане на хартия

8441 10 10 – – Резачки бобинарки

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1010

Сектор

КН 2014

8441 10 20 – – Машини за надлъжно или напречно рязане

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 10 30 – – Права гилотина

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 10 70 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 20 00 – Машини за производство на чували, торбички
или пликове

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 30 00 – Машини за производство на кутии, каси, тръби,
барабани или други подобни опаковки чрез ме
тоди, различни от формоване

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 40 00 – Машини за отливане на артикули от хартиена
маса, хартия или картон

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 80 00 – Други машини и устройства

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 90 10 – – За машини за рязане на хартия

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8441 90

– Части

8442

Машини, устройства и оборудване (различни от ин
струменталните машини от № 8456 до 8465) за
подготвяне или производство на клишета, плочи,
цилиндри или други отпечатващи детайли; кли
шета, плочи, цилиндри и други отпечатващи де
тайли; литографски камъни, плочи и цилиндри,
подготвени за отпечатване (например гладки, зърне
сти, шлайфани)

8442 30

– Машини, устройства и оборудване

8442 30 10 – – Машини за набиране чрез фотографски метод

Бележка

L 250/1011

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8442 30 91 – – – Машини за отливане и за набиране (лино
типни, монотипни, интертипни и др.), дори
с приспособление за набиране

Промишленост

Осв.

A

A

8442 30 99 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8442 40 00 – Части за тези машини, устройства или оборуд
ване

Промишленост

1,7 %

A

A

8442 50 20 – – С графично изображение

Промишленост

1,7 %

A

A

8442 50 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

– – Други

8442 50

8443

– Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи
детайли; литографски камъни, плочи и цилин
дри, подготвени за отпечатване (например
гладки, зърнести, шлайфани)

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1012

Сектор

КН 2014

Печатарски машини и устройства, които служат за
отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други
отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи
устройства, копирни и факсмашини, дори комбини
рани помежду си; части и принадлежности

– Печатарски машини и устройства, които служат
за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и
други отпечатващи детайли от № 8442
16.9.2016 г.

8443 11 00 – – Офсетни печатарски машини и устройства, за
хранвани чрез рула

Описание

8443 13

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Бележка

BG

8443 12 00 – – Офсетни печатарски машини и устройства за
канцеларски нужди, захранвани с листове с
формат 22 × 36 cm или по-малко в несгънато
положение

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други офсетни печатарски машини и устрой
ства
– – – Захранвани с листове

––––

Употребявани
Нови, работещи с листове с формат
Непревишаващ 52 × 74 cm

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 13 35 – – – – –

Превишаващ 52 × 74 cm, но непреви
шаващ 74 × 107 cm

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 13 39 – – – – –

Превишаващ 74 × 107 cm

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 13 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 14 00 – – Типографски печатарски машини и устройства,
захранвани чрез рула, с изключение на флек
сографските

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 15 00 – – Типографски печатарски машини и устройства,
различни от тези, захранвани чрез рула, с из
ключение на флексографските

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 16 00 – – Флексографски печатарски машини и устрой
ства

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 17 00 – – Хелиографни печатарски машини и устройства

Промишленост

1,7 %

A

A

L 250/1013

8443 13 31 – – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

8443 13 10 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8443 19 20 – – – За печатане на текстилни материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 19 40 – – – Използвани при производството на полу
проводници

Промишленост

Осв.

A

A

8443 19 70 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 31 20 – – – Машини с основна функция цифрово копи
ране, като копирането става чрез сканиране
на оригинала и печатане на копията по
електростатичен метод

Промишленост

2,2 %

A

A

8443 31 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8443 32 10 – – – Печатащи устройства

Промишленост

Осв.

A

A

8443 32 30 – – – Факсмашини

Промишленост

Осв.

A

A

8443 19

– – Други

– Други печатащи устройства, копирни и факсма
шини, дори комбинирани помежду си
8443 31

8443 32

– – Машини, изпълняващи най-малко две от след
ните функции: печатане, копиране или преда
ване на факсове, пригодени за свързване към
автоматична машина за обработка на инфор
мация или в мрежа

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1014

Сектор

КН 2014

– – Други, пригодени за свързване към автома
тична машина за обработка на информация
или в мрежа

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Промишленост

6%

A

A

8443 32 93 – – – –

Други машини, изпълняващи функцията
копиране, с вградена оптична система

Промишленост

Осв.

A

A

8443 32 99 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

6%

A

A

8443 39

– – Други

8443 39 10 – – – Машини, изпълняващи функцията копиране
чрез сканиране на оригинала и печатане на
копията по електростатичен метод
– – – Други копирни машини
8443 39 31 – – – –

С вградена оптична система

Промишленост

Осв.

A

A

8443 39 39 – – – –

Други

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8443 39 90 – – – Други

Официален вестник на Европейския съюз

Машини, изпълняващи функцията копи
ране чрез сканиране на оригинала и печа
тане на копията по електростатичен ме
тод

BG

8443 32 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Части и принадлежности
8443 91

8443 91 10 – – – За машините от подпозиция 8443 19 40

L 250/1015

– – Части и принадлежности за машините и ус
тройствата, които служат за отпечатване с по
мощта на плочи, цилиндри и други отпеча
тващи детайли от № 8442

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Излети или формовани от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 91 99 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 99 10 – – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8443 99 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8444 00 10 – Машини за екструдиране

Промишленост

1,7 %

A

A

8444 00 90 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 11 00 – – Дараци

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 12 00 – – Гребенни (решещи) машини

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 13 00 – – Предпредачни (флаер) машини

Промишленост

1,7 %

A

A

8443 99

8445

– – Други

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране
или нарязване на синтетични или изкуствени текс
тилни материали

Машини за подготовка на текстилни материали, ма
шини 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 на
мотаване на текстилни материали и машини за под
готовка на текстилни прежди с цел използването
им в машините от № 8446 или 8447

Официален вестник на Европейския съюз

8444 00

BG

8443 91 91 – – – –

Бележка

L 250/1016

КН 2014

– Машини за подготовка на текстилни материали

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8445 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 20 00 – Предачни машини за текстилни материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 30 00 – Машини за скатяване или пресукване на текс
тилни материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 40 00 – Бобинарки (включително шпулмашините) или
машини за намотаване на текстилни материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8445 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8446 21 00 – – С двигател

Промишленост

1,7 %

A

A

8446 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8446 30 00 – За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, без
совалки

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8446

Тъкачни станове

8446 10 00 – За тъкани с широчина, непревишаваща 30 cm
– За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, със
совалки

8447

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини,
машини за оплитане на шнурове, машини за тюл,
дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или
тъфтинг машини
– Кръглоплетачни машини
с

диаметър,

непревишаващ

L 250/1017

8447 11 00 – – С цилиндър
165 mm

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8447 20 20 – – Основоплетачни машини, включително Рашел
машини; прошивноплетачни машини

Промишленост

1,7 %

A

A

8447 20 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8447 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 11 00 – – Нищелкови и жакардови механизми; меха
низми за намаляване броя на картите и ма
шини за перфориране и копиране на картите;
машини за завързване на картите след перфо
рация

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 20 00 – Части и принадлежности за машините от
№ 8444 или за техните спомагателни машини
или устройства

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

8447 12 00 – – С цилиндър с диаметър, превишаващ 165 mm

Спомагателни машини и устройства за машините от
№ 8444, 8445, 8446 или 8447 (например нищел
кови и жакардови механизми, автоматични спи
рачи за основата и вътъка, механизми за промяна
на совалките); части или принадлежности, изклю
чително или главно предназначени за машините от
настоящата позиция или от № 8444, 8445, 8446
или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за
дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки,
нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)
– Спомагателни машини и устройства за машините
от № 8444, 8445, 8446 или 8447

Официален вестник на Европейския съюз

8448

– Линейноплетачни машини; прошивноплетачни
машини

BG

8447 20

Бележка

L 250/1018

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8448 31 00 – – Гарнитури за дараци

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 32 00 – – За машините за подготвяне на текстилни мате
риали, различни от гарнитурите за дараци

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 33 00 – – Вретена и техните перки, гривни и бегачи

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 39 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 42 00 – – Бърда, нищелки и нищелкови рамки

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 49 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 51 10 – – – Платини

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 51 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8448 59 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

– Части и принадлежности за машините от
№ 8445 или за техните спомагателни машини
или устройства

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Официален вестник на Европейския съюз

– Части и принадлежности за тъкачни станове или
за техните спомагателни машини или устройства

– Части и принадлежности за машините или ус
тройствата от № 8447 или за техните спомага
телни машини или устройства
8448 51

– – Платини, игли и други артикули, използвани
при образуването на бримките

L 250/1019

Описание

8450

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Перални машини за бельо, дори с устройство за су
шене

– – Напълно автоматизирани машини
– – – С капацитет, непревишаващ 6 kg сухо бельо
С фронтално зареждане

Промишленост

3%

A

A

8450 11 19 – – – –

С горно зареждане

Промишленост

3%

A

A

8450 11 90 – – – С капацитет, превишаващ 6 kg, но непреви
шаващ 10 kg сухо бельо

Промишленост

2,6 %

A

A

8450 12 00 – – Други машини с вградена центрофугална из
стисквачка

Промишленост

2,7 %

A

A

8450 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8450 20 00 – Машини с капацитет, превишаващ 10 kg сухо
бельо

Промишленост

2,2 %

A

A

8450 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

16.9.2016 г.

8450 11 11 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо
бельо
8450 11

Бележка

BG

8449 00 00 Машини и устройства за производство или довър
шване на филц или нетъкан текстил, на парчета
или във форми, включително машините и устрой
ствата за производство на шапки от филц; шапкар
ски калъпи

Сектор

L 250/1020

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 21 00 – – С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 29 00 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 30 00 – Машини и преси за гладене, включително пре
сите за фиксиране

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 40 00 – Машини за пране, избелване или боядисване

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 50 00 – Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане
или назъбено рязане на тъканите

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8451

Описание

– Машини за сушене

8451 80

Официален вестник на Европейския съюз

8451 10 00 – Машини за сухо почистване

BG

Машини и устройства (различни от машините от
№ 8450) за пране, почистване, изстискване, изсу
шаване, гладене, пресоване (включително пресите
за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране,
промазване или импрегниране на прежди, тъкани
или изделия от текстилни материали и машини за
покриване на тъканите или други основи, използ
вани за производство на подови настилки, такива
като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъ
ване, рязане или назъбено рязане на тъканите

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други машини и устройства

L 250/1021

8451 80 10 – – Машини за нанасяне на покритие върху тъ
кани или други основи, използвани за произ
водство на линолеум или други подови на
стилки

8451 80 30 – – Машини за апретиране

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 80 80 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8451 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

8452 10 11 – – – Шевни машини с единична стойност (без
поставки, маси или мебели), превишаваща
65 EUR

Промишленост

5,7 %

A

A

8452 10 19 – – – Други

Промишленост

9,7 %

A

A

8452 10 90 – – Други шевни машини и други глави за шевни
машини

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

8452

Шевни машини, различни от машините за заши
ване на листове от № 8440; мебели, поставки и ка
паци, специално предназначени за шевни машини;
игли за шевни машини

8452 10

– Шевни машини за домакински цели

– – Шевни машини само за совалков бод, чиято
глава тежи най-много 16 kg без двигател или
17 kg с двигател; глави за шевни машини
само за совалков бод, тежащи най-много
16 kg без двигател или 17 kg с двигател

– Други шевни машини

8452 21 00 – – Автоматични

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1022

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8452 29 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8452 30 00 – Игли за шевни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

8452 90 00 – Мебели, поставки и капаци за шевни машини, и
техните части; други части за шевни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

8453 10 00 – Машини и апарати за подготовка, дъбене или
обработка на кожи

Промишленост

1,7 %

A

A

8453 20 00 – Машини и устройства за производство или по
правка на обувки

Промишленост

1,7 %

A

A

8453 80 00 – Други машини и апарати

Промишленост

1,7 %

A

A

8453 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8454 10 00 – Конвертори

Промишленост

1,7 %

A

A

8454 20 00 – Кокили и леярски кофи

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8453

8454

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за от
ливане в металургичната, стоманолеярната или
леярната промишленост

– Машини за отливане

8454 30 10 – – Машини за леене под налягане

L 250/1023

8454 30

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обра
ботка на кожи или за производство или поправка
на обувки или други кожени изделия, различни от
шевните машини

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8454 30 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8454 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 21 00 – – Горещо валцовъчни машини и комбинирани
валцовъчни машини за горещо и студено вал
цоване

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 22 00 – – Студено валцовъчни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 30 31 – – – Работни валци за горещо валцоване; опорни
валци за горещо и за студено валцоване

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 30 39 – – – Работни валци за студено валцоване

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8455 90 00 – Други части

Промишленост

2,7 %

A

A

8455

Валцовъчни машини за метали и техните валци

8455 10 00 – Валцовъчни машини за тръби

– Валци за валцовъчни машини

8455 30 10 – – От чугун

Официален вестник на Европейския съюз

– Други валцовъчни машини

8455 30

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1024

Сектор

КН 2014

– – От кована стомана

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8456 10 00 – Работещи чрез лазерни или други светлинни или
фотонни лъчи

Промишленост

4,5 %

A

A

8456 20 00 – Работещи чрез ултразвук

Промишленост

3,5 %

A

A

8456 30 11 – – – Нишкови

Промишленост

3,5 %

A

A

8456 30 19 – – – Други

Промишленост

3,5 %

A

A

8456 30 90 – – Други

Промишленост

3,5 %

A

A

8456 90 20 – – Машини за водоструйно рязане

Промишленост

1,7 %

A

A

8456 90 80 – – Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8456

Инструментални машини, работещи чрез отнемане
на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни
или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ул
тразвук, електроерозия, електрохимични методи,
електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена
дъга; машини за водоструйно рязане

– Други

Обработващи центрове, еднопозиционни и много
позиционни агрегатни машини за обработка на ме
тали

8457 10

– Обработващи центрове

8457 10 10 – – Хоризонтални

L 250/1025

8457

Официален вестник на Европейския съюз

– Работещи чрез електроерозия
– – С цифрово управление

8456 90

Бележка

BG

8456 30

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8457 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8457 20 00 – Еднопозиционни агрегатни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

8457 30 10 – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8457 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8457 30

– Многопозиционни агрегатни машини

Стругове (включително струговащите центрове), ра
ботещи чрез отнемане на метал
– Хоризонтални стругове

8458 11

– – С цифрово управление

8458 11 20 – – – Струговащи центрове
– – – Автоматични стругове
8458 11 41 – – – –

Едношпинделни

Промишленост

2,7 %

A

A

8458 11 49 – – – –

Многошпинделни

Промишленост

2,7 %

A

A

8458 11 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8458 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

8458

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1026

Сектор

КН 2014

– Други стругове
– – С цифрово управление

8458 91 20 – – – Струговащи центрове

16.9.2016 г.

8458 91

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8458 91 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8458 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 21 00 – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 29 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 31 00 – – С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8459 39 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8459 40 10 – – С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8459 40 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8459

Инструментални машини (включително обрабо
тващи единици с направляващи) за пробиване, раз
стъргване, фрезоване, нарязване на външна или въ
трешна резба на металите чрез отнемане на мате
риал, различни от струговете (включително струго
ващите центрове) от № 8458

– Други машини за пробиване

– Други разстъргващо-фрезови машини

Официален вестник на Европейския съюз

8459 10 00 – Обработващи единици с направляващи

8459 40

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други машини за разстъргване

8459 51 00 – – С цифрово управление

L 250/1027

– Конзолни фрезови машини

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 61 10 – – – Машини за фрезоване на инструменти

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 61 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 69 10 – – – Машини за фрезоване на инструменти

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 69 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8459 70 00 – Други машини за нарязване на външна или въ
трешна резба

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 11 00 – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8459 59 00 – – Други

8459 61

8460

– – С цифрово управление

– – Други

Инструментални машини за обрязване, заточване,
шлифоване, притриване, полиране или други довър
шителни операции за обработка на метали или ме
талокерамики с помощта на шлифовъчни дискове,
абразиви или полиращи средства, различни от ма
шините за нарязване или дообработка на зъбни ко
лела от № 8461

Официален вестник на Европейския съюз

8459 69

BG

– Други фрезови машини

Бележка

L 250/1028

Сектор

КН 2014

– Машини за шлифоване на плоски повърхности, в
които позиционирането в една от осите може да
се регулира с точност най-малко 0,01 mm
16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други машини за шлифоване, в които позицио
нирането в една от осите може да се регулира с
точност най-малко 0,01 mm

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

8460 21

– – С цифрово управление
– – – За цилиндрични
шлайфмашини)

повърхности

(кръгло-

Вътрешношлифовъчни машини

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 21 15 – – – –

Безцентрови шлайфмашини

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 21 19 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 29 10 – – – За цилиндрични повърхности

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 29 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 31 00 – – С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8460 39 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8460 40 10 – – С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8460 40 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8460 21 90 – – – Други
8460 29

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8460 21 11 – – – –

– Заточващи машини

8460 40

– Машини за полиране или притриване
L 250/1029

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8460 90 10 – – Чието позициониране в една от осите може да
се регулира с точност най-малко 0,01 mm

Промишленост

2,7 %

A

A

8460 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 30 10 – – С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 30 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8460 90

8461

– Други

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, про
тяжни, зъбонарезни, зъбошевинговачни, изрязващи,
отрезни и други металорежещи машини, работещи
чрез отнемане на метал или на металокерамики,
неупоменати, нито включени другаде

8461 20 00 – Шепинги и дълбачни машини
8461 30

8461 40

– Протяжни машини

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1030

Сектор

КН 2014

– Зъбонарезни или зъбошевинговачни машини
– – Зъбонарезни машини
– – – За нарязване на цилиндрични зъбни колела
С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8461 40 19 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

16.9.2016 г.

8461 40 11 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – За нарязване на други зъбни колела
С цифрово управление

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 40 39 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

BG

8461 40 31 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Зъбошевинговачни машини

8461 40 71 – – – –

С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8461 40 79 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 50 11 – – – С циркуляр

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 50 19 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 50 90 – – Отрезни машини

Промишленост

1,7 %

A

A

8461 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8461 40 90 – – – Други
8461 50

– Изрязващи или отрезни машини

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Чието позициониране в една от осите може
да бъде регулирано с точност най-малко
0,01 mm

– – Изрязващи машини

L 250/1031

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8462 10 10 – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8462 21 10 – – – За обработка на плоски продукти

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 21 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8462

Инструментални машини (включително пресите) за
коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хи
дравлични чукове за обработка на метали; машини
(включително пресите) за навиване, огъване, прегъ
ване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване
на металите; преси за обработка на метали или ме
тални карбиди, различни от посочените по-горе

8462 10

– Машини (включително пресите) за коване или
щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични
чукове

8462 29

– – С цифрово управление

Официален вестник на Европейския съюз

– Машини (включително пресите) за навиване, огъ
ване, прегъване или изправяне
8462 21

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1032

Сектор

КН 2014

– – Други

8462 29 10 – – – За обработка на плоски продукти
– – – Други
Хидравлични

Промишленост

1,7 %

A

A

8462 29 98 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

16.9.2016 г.

8462 29 91 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

– Машини (включително пресите) за рязане, раз
лични от комбинираните машини за пробиване
и рязане

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

BG

8462 31 00 – – С цифрово управление
8462 39

– – Други

8462 39 10 – – – За обработка на плоски продукти

8462 39 91 – – – –

Хидравлични

Промишленост

1,7 %

A

A

8462 39 99 – – – –

Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8462 41 10 – – – За обработка на плоски продукти

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 41 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 49 10 – – – За обработка на плоски продукти

Промишленост

1,7 %

A

A

8462 49 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

– Машини (включително пресите) за пробиване
или назъбване, включително комбинираните ма
шини за пробиване и рязане
8462 41

8462 49

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

– – С цифрово управление

– – Други

L 250/1033

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8462 91 20 – – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 91 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 99 20 – – – С цифрово управление

Промишленост

2,7 %

A

A

8462 99 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8463 10 10 – – Стендове за изтегляне на телове

Промишленост

2,7 %

A

A

8463 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8463 20 00 – Машини за изработване на външна или вътрешна
резба чрез накатяване или валцуване

Промишленост

2,7 %

A

A

8463 30 00 – Машини за изработване на изделия от тел

Промишленост

2,7 %

A

A

8463 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

– Други

– – Други

8463

Други инструментални машини за обработка на ме
тали или металокерамики, работещи без отнемане
на материал

8463 10

– Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили,
телове или подобни

Официален вестник на Европейския съюз

8462 99

– – Хидравлични преси

BG

8462 91

Бележка

L 250/1034

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8464 20 11 – – – На оптични стъкла

Промишленост

2,2 %

A

A

8464 20 19 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8464 20 80 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8464 90 00 – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8465 10 10 – – С ръчно подаване на обработвания детайл
между отделните операции

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 10 90 – – Без ръчно подаване на обработвания детайл
между отделните операции

Промишленост

2,7 %

A

A

8464

Описание

8464 10 00 – Машини за рязане
8464 20

BG

Инструментални машини за обработка на камъни,
керамични продукти, бетон, азбестоцимент или по
добни минерални материали, или за студена обра
ботка на стъкло

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Машини за шлифоване или полиране
– – За обработка на стъкло

Инструментални машини (включително машините
за забиване на пирони, захващане със скоби, залеп
ване или съединяване по друг начин) за обработка
на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или
подобни твърди материали

8465 10

– Машини, които могат да извършват различни ви
дове обработващи операции, без смяна на ин
струментите между операциите

Официален вестник на Европейския съюз

8465

L 250/1035

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8465 91 10 – – – Лентови

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 91 20 – – – Циркулярни триони

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 91 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 92 00 – – Машини за заглаждане или стъргане; машини
за фрезоване или орнаментиране

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 93 00 – – Машини за шлифоване или полиране

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 94 00 – – Машини за огъване или съединяване

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 95 00 – – Машини за пробиване или дълбане

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 96 00 – – Машини за цепене, за нарязване или за разви
ване

Промишленост

2,7 %

A

A

8465 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

– Други
– – Машини за рязане

8466 10

– Държачи на инструменти и автоматични резбо
нарезни глави

16.9.2016 г.

Части и принадлежности, предназначени изключи
телно или главно за машините от № 8456 до
8465, включително приспособленията за закреп
ване на обработваните детайли и държачите на ин
струменти, автоматичните резбонарезни глави, раз
делителните приспособления и другите специални
приспособления, които се монтират върху инстру
ментални машини; държачи на ръчни инструменти
от всякакви видове

Официален вестник на Европейския съюз

8466

BG

8465 91

Бележка

L 250/1036

Сектор

КН 2014

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,2 %

A

A

– – Държачи на инструменти
8466 10 20 – – – Патронници, цанги и втулки

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
За стругове

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 10 38 – – – –

Други

Промишленост

1,2 %

A

A

Промишленост

1,2 %

A

A

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 20 91 – – – За стругове

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 20 98 – – – Други

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 30 00 – Делителни глави и други специални приспосо
бления, които се монтират на инструменталните
машини

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 91 20 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 91 95 – – – Други

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 10 80 – – Автоматични резбонарезни глави
8466 20

– Приспособления за закрепване на детайли

8466 20 20 – – Екипировки за механична обработка и техните
комплекти от стандартни части
– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8466 10 31 – – – –

– Други
8466 91

– – За машините от № 8464

L 250/1037

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8466 92 20 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 92 80 – – – Други

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 93 30 – – – За машините от подпозиция 8456 90 20

Промишленост

1,7 %

A

A

8466 93 70 – – – Други

Промишленост

1,2 %

A

A

8466 94 00 – – За машините от № 8462 или 8463

Промишленост

1,2 %

A

A

8467 11 10 – – – За обработка на метали

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 11 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8466 92

8466 93

– – За машините от № 8456 до 8461

Пневматични инструменти, хидравлични инстру
менти или инструменти с вграден електрически
или неелектрически двигател, за ръчна употреба
– Пневматични

8467 11

– – Ротативни (дори с ударно действие)

Официален вестник на Европейския съюз

8467

– – За машините от № 8465

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1038

Сектор

КН 2014

– С вграден електрически двигател
– – Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв
вид, включително ротативните

8467 21 10 – – – Работещи без външен източник на енергия

16.9.2016 г.

8467 21

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Електропневматични

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 21 99 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 22 10 – – – Ножовки

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 22 30 – – – Циркуляри

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 22 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 22

– – Триони

– – Други

8467 29 20 – – – Работещи без външен източник на енергия
– – – Други
––––

Точилни машини и шлайфмашини

8467 29 51 – – – – –

Ъглови шлайфмашини

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 29 53 – – – – –

Лентови шлайфмашини

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 29 59 – – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Рендета

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 29 80 – – – –

Електрически ножици за подрязване на
жив плет, косачки за трева, култиватори
за плевене

Промишленост

2,7 %

A

A

L 250/1039

8467 29 70 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

8467 29

BG

8467 21 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8467 81 00 – – Верижни триони

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 89 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 91 00 – – За верижни триони

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 92 00 – – За пневматични инструменти

Промишленост

1,7 %

A

A

8467 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8468 10 00 – Ръчни газови горелки

Промишленост

2,2 %

A

A

8468 20 00 – Други газови машини и устройства

Промишленост

2,2 %

A

A

8468 80 00 – Други машини и устройства

Промишленост

2,2 %

A

A

8468 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

8467 29 85 – – – –

Други

– Други инструменти

Машини и устройства за запояване или заваряване,
дори пламъчнорежещи, различни от тези от
№ 8515; газови машини и устройства за повърхно
стно закаляване

Официален вестник на Европейския съюз

– Части

8468

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1040

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8469 00 91 – – Електрически

Промишленост

2,3 %

A

A

8469 00 99 – – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8470 21 00 – – С печатащо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

8470 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8470 30 00 – Други сметачни машини

Промишленост

Осв.

A

A

8470 50 00 – Автоматични регистриращи касови апарати

Промишленост

Осв.

A

A

8470 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8469 00

Пишещи машини, различни от печатащите устрой
ства от № 8443; машини за обработка на текстове

8469 00 10 – Машини за обработка на текстове

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други

Сметачни машини и машини, джобен формат,
имащи сметачни функции, с възможности за запис
ване, възпроизвеждане и онагледяване на информа
цията; счетоводни машини, пощообработващи ма
шини с устройство за сумиране, машини за автома
тично издаване на билети и подобни машини, съ
държащи сметачно устройство; автоматични реги
стриращи касови апарати

8470 10 00 – Електронни изчислителни машини, можещи да
функционират без външен източник на енергия
и машини, джобен формат, имащи сметачни
функции, с възможност за записване, възпроизве
ждане и онагледяване на информацията

Официален вестник на Европейския съюз

8470

– Други електронни изчислителни машини

L 250/1041

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8471 41 00 – – Съдържащи в един и същи корпус най-малко
една централна единица за обработка на ин
формация и независимо от това дали те са
комбинирани, или не, една входна и една из
ходна единица

Промишленост

Осв.

A

A

8471 49 00 – – Други, представени под формата на системи

Промишленост

Осв.

A

A

8471 50 00 – Единици за обработка на информация, различни
от посочените в подпозиции 8471 41 или
8471 49, можещи да съдържат в един и същи
корпус една или две от следните видове еди
ници: запаметяваща единица, входна единица и
изходна единица

Промишленост

Осв.

A

A

8471 60 60 – – Клавиатури

Промишленост

Осв.

A

A

8471 60 70 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8471

Описание

8471 30 00 – Автоматични машини за обработка на информа
ция, портативни, с тегло, непревишаващо 10 kg,
съдържащи най-малко една централна единица
за обработка на информация, една клавиатура и
един екран

BG

Автоматични машини за обработка на информация
и техните единици; магнитни или оптични четци,
машини за записване на информация върху носи
тели в кодова форма и машини за обработка на
тази информация, неупоменати, нито включени
другаде

– Входни или изходни единици, можещи да съдър
жат в един и същи корпус запаметяващи еди
ници

– Запаметяващи единици

8471 70 20 – – Централни запаметяващи единици

16.9.2016 г.

8471 70

Официален вестник на Европейския съюз

– Други автоматични машини за обработка на ин
формация

8471 60

Бележка

L 250/1042

Сектор

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други

8471 70 30 – – – –
––––

Оптични, включително магнитооптични

BG

– – – Дискови запаметяващи единици

Други
Промишленост

Осв.

A

A

8471 70 70 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

8471 70 80 – – – Лентови запаметяващи единици

Промишленост

Осв.

A

A

8471 70 98 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8471 80 00 – Други единици на автоматичните машини за
обработка на информация

Промишленост

Осв.

A

A

8471 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8472 10 00 – Циклостилни или хектографни машини

Промишленост

2%

A

A

8472 30 00 – Машини за сортиране, сгъване и поставяне в
пликове или обвиване с лента на кореспонден
ция, машини за отваряне, затваряне или запеча
тване на кореспонденция и машини за поставяне
или унищожаване на марки

Промишленост

2,2 %

A

A

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 мо
ливи, апарати за перфориране или пришиване с
телчета)

L 250/1043

Твърди дискови запаметяващи единици

Официален вестник на Европейския съюз

8471 70 50 – – – – –

8472

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8472 90 10 – – Машини за сортиране, броене и опаковане на
монети и банкноти

Промишленост

2,2 %

A

A

8472 90 30 – – Автоматични банкови касови апарати

Промишленост

Осв.

A

A

8472 90 70 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8473 10 11 – – – За машините от подпозиция 8469 00 10

Промишленост

Осв.

A

A

8473 10 19 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

8473 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8473 21 10 – – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8473 21 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8472 90

– Други

8473

Части и принадлежности (различни от предпазни
кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназна
чени изключително или главно за машините и апа
ратите от № 8469 до 8472

8473 10

– Части и принадлежности за машините от
№ 8469
– – Електронни сглобки

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1044

Сектор

КН 2014

– Части и принадлежности за машините от
№ 8470
8473 21

– – За електронни изчислителни машини от под
позиция 8470 10, 8470 21 или 8470 29
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8473 29 10 – – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8473 29 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8473 30 20 – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8473 30 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8473 40 11 – – – За машините от подпозиция 8472 90 30

Промишленост

Осв.

A

A

8473 40 18 – – – Други

Промишленост

3%

A

A

8473 40 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8473 50 20 – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8473 50 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8473 29

8473 30

– Части и принадлежности за машините от
№ 8471

– Части и принадлежности за машините от
№ 8472
– – Електронни сглобки

8473 50

Официален вестник на Европейския съюз

8473 40

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Части и принадлежности, еднакво пригодени за
употреба в машини и апарати, включени в две
или повече от позициите от № 8469 до 8472

L 250/1045

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8474 10 00 – Машини и апарати за сортиране, пресяване, раз
деляне или промиване

Промишленост

Осв.

A

A

8474 20 00 – Машини и апарати за раздробяване или смилане

Промишленост

Осв.

A

A

8474 31 00 – – Бетонобъркачки и други смесителни машини
и апарати за приготвяне на строителни раз
твори

Промишленост

Осв.

A

A

8474 32 00 – – Смесителни машини за производство на асфал
тови настилки

Промишленост

Осв.

A

A

8474 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8474 80 10 – – Машини за агломериране, формоване или от
ливане на керамични маси

Промишленост

Осв.

A

A

8474 80 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8474

Описание

BG

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разде
ляне, промиване, раздробяване, смилане, смесване
или омесване на пръст, камъни, руди или други
твърди минерални материали (включително прахо
вете и кашите); машини за агломериране, формо
ване или отливане на твърди минерални горива, ке
рамични маси, цимент, гипс и други минерални ма
териали в прахообразен или тестообразен вид; ма
шини за изработване на пясъчни леярски форми

– Други машини и апарати

– Части

8474 90 10 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или
стомана

16.9.2016 г.

8474 90

Официален вестник на Европейския съюз

– Машини и апарати за смесване или омесване

8474 80

Бележка

L 250/1046

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8475 21 00 – – Машини за производство на оптични влакна и
на техните заготовки

Промишленост

1,7 %

A

A

8475 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8475 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8476 21 00 – – Със затоплящо или охлаждащо устройство

Промишленост

1,7 %

A

A

8476 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

8474 90 90 – – Други
Машини за сглобяване на електрически или елек
тронни лампи и тръби или на лампи за светкавици,
които имат стъклена обвивка; машини за производ
ство или за гореща обработка на стъкло или изде
лия от стъкло

– Машини за производство или гореща обработка
на стъкло или изделия от стъкло

8476

Официален вестник на Европейския съюз

8475 10 00 – Машини за сглобяване на електрически или
електронни лампи и тръби или на лампи за свет
кавици, които имат стъклена обвивка

BG

8475

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Автоматични машини за продажба на стоки (на
пример пощенски марки, цигари, хранителни про
дукти, напитки), включително машините за раз
мяна на монети
– Автоматични машини за продажба на напитки

L 250/1047

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8476 81 00 – – Със затоплящо или охлаждащо устройство

Промишленост

1,7 %

A

A

8476 89 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8476 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 10 00 – Машини за леене под налягане (чрез шприцо
ване)

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 20 00 – Екструдери

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 30 00 – Машини за формоване чрез раздуване

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 40 00 – Вакуумформовъчни машини и други горещофор
мовъчни машини

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 59 10 – – – Преси

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 59 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

– Други машини

8477

Машини и апарати за обработка на каучук или
пластмаси или за производство на продукти от тези
материали, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1048

Сектор

КН 2014

– Други машини и апарати за отливане или формо
ване
8477 51 00 – – За формоване или възстановяване на пневма
тични гуми или за формоване на вътрешни
гуми
8477 59

– – Други
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8477 80 11 – – – Машини за преработка на реактивни смоли

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80 19 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80 91 – – – Апарати за раздробяване

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80 93 – – – Машини за смесване, машини за омесване и
машини за разбъркване

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80 95 – – – Машини за нарязване и машини за над
лъжно рязане

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80 99 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 90 10 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 90 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8478 10 00 – Машини и апарати

Промишленост

1,7 %

A

A

8478 90 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8477 80

Описание

– Други машини и апарати

BG

– – Машини за производство на порести или шу
плести продукти

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

8478

– Части

Официален вестник на Европейския съюз

8477 90

Машини и апарати за подготовка или преработка
на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава
L 250/1049

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8479 10 00 – Машини и апарати за комунална дейност, строи
телство на пътища, сгради или аналогични дей
ности

Промишленост

Осв.

A

A

8479 20 00 – Машини и апарати за екстракция или приго
твяне на нелетливи растителни или животински
масла или мазнини

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 30 10 – – Преси

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 30 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 40 00 – Машини за производство на въжета или кабели

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 50 00 – Индустриални роботи, неупоменати, нито вклю
чени другаде

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 60 00 – Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 71 00 – – От видовете, използвани в летищата

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 79 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

8479

Описание

Механични машини и апарати, имащи специфична
функция, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава

Бележка

L 250/1050

Сектор

КН 2014

BG

– Преси за изработване на плочи от дървесни ча
стици или влакна или от други дървесни мате
риали и други машини и апарати за обработка
на дърво или на корк

Официален вестник на Европейския съюз

8479 30

– Мостове за качване на пътници

8479 81 00 – – За обработка на метали, включително тези за
навиване на електрически бобини

16.9.2016 г.

– Други машини и апарати

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 89 30 – – – Крачещи хидравлични крепежи за мините

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 89 60 – – – Апаратури за централизирано смазване

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 89 97 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 90 20 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

1,7 %

A

A

8479 90 80 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 10 00 – Формовъчни каси за леярството

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 20 00 – Плочи за дъната на леярските форми

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 30 10 – – От дърво

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8479 82 00 – – За смесване, омесване, раздробяване, смилане,
пресяване, хомогенизиране, емулгиране или
разбъркване

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8479 89

8480

8480 30

– Части

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

Официален вестник на Европейския съюз

8479 90

– – Други

– Модели за леярски форми
L 250/1051

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8480 41 00 – – За леене под налягане или формоване чрез
пресоване

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 49 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 50 00 – Леярски форми за стъкло

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 60 00 – Леярски форми за минерални материали

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 71 00 – – За леене под налягане или формоване чрез
пресоване

Промишленост

1,7 %

A

A

8480 79 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 10 19 – – – От чугун или от стомана

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 10 99 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

– Леярски форми за метали или метални карбиди

– Леярски форми за каучук или за пластмаси

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръ
бопроводи, котли, резервоари, вани или подобни
съдове, включително редуцирвентили и термо
статни вентили

8481 10

– Редуцирвентили

8481 10 05 – – Комбинирани с филтри или лубрификатори

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1052

Сектор

КН 2014

– – Други

– Вентили за масленохидравлични или пневма
тични трансмисии

8481 20 10 – – Вентили за масленохидравлични трансмисии

16.9.2016 г.

8481 20

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 30 91 – – От чугун или от стомана

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 30 99 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 40 10 – – От чугун или от стомана

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 40 90 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 11 – – – Смесители

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 19 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 31 – – – Термостатни кранове

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 39 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 40 – – Вентили за вътрешни и външни гуми

Промишленост

2,2 %

A

A

Описание

8481 20 90 – – Вентили за пневматични трансмисии

8481 40

– Преливни или предпазни клапани

– Други арматурни артикули и подобни устрой
ства
– – Санитарно-водопроводна арматура

Официален вестник на Европейския съюз

8481 80

– Възвратни клапани

BG

8481 30

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Арматура за радиатори за централно отопле
ние

L 250/1053

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Други

BG

– – – Регулиращи вентили

Бележка

L 250/1054

КН 2014

8481 80 51 – – – –

За температура

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 59 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

– – – Други
Шибъри

8481 80 61 – – – – –

От чугун

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 63 – – – – –

От стомана

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 69 – – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

––––

Вентилни кранове

8481 80 71 – – – – –

От чугун

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 73 – – – – –

От стомана

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 79 – – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

Сферични, конусовидни
дрични кранове

или

цилин

8481 80 85 – – – –

Дроселни кранове

Промишленост

2,2 %

A

A

8481 80 87 – – – –

Мембранни кранове

Промишленост

2,2 %

A

A

16.9.2016 г.

8481 80 81 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

BG

8482 10 10 – – Чийто най-голям външен диаметър не преви
шава 30 mm

Промишленост

8%

A

A

8482 10 90 – – Други

Промишленост

8%

A

A

8482 20 00 – Лагери с конусни ролки, включително сглобките
на конусите с конусните ролки

Промишленост

8%

A

A

8482 30 00 – Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

Промишленост

8%

A

A

8482 40 00 – Иглени лагери

Промишленост

8%

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Сектор

8482 50 00 – Лагери с цилиндрични ролки

Промишленост

8%

A

A

8482 80 00 – Други, включително комбинираните лагери

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

КН 2014

Описание

8481 80 99 – – – –

Други

8481 90 00 – Части
8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

8482 10

– Сачмени лагери

Бележка

– Части
– – Сачми, ролки и игли

8482 91 10 – – – Конусни ролки

L 250/1055

8482 91

8482 91 90 – – – Други

Промишленост

7,7 %

A

A

8482 99 00 – – Други

Промишленост

8%

A

A

8483 10 21 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

4%

A

A

8483 10 25 – – – От кована стомана

Промишленост

4%

A

A

8483 10 29 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

8483 10 50 – – Шарнирни (карданни) валове

Промишленост

4%

A

A

8483 10 95 – – Други

Промишленост

4%

A

A

8483 20 00 – Лагерни кутии (опори) с вградени лагери

Промишленост

6%

A

A

8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и
коляновите валове) и колена; лагерни кутии
(опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрик
ционни колела; сачмено-винтови или ролково-вин
тови двойки; редуктори, мултипликатори и ско
ростни регулатори, включително хидравличните
преобразуватели; маховици и ролки, включително
полиспастните ролки; съединители и съединителни
детайли, включително шарнирните съединители

8483 10

– Трансмисионни валове (включително гърбичните
и коляновите валове) и колена

– – Колена и колянови валове

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1056

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8483 30 32 – – – За сачмени, ролкови или иглени лагери

Промишленост

5,7 %

A

A

8483 30 38 – – – Други

Промишленост

3,4 %

A

A

8483 30 80 – – Лагерни черупки

Промишленост

3,4 %

A

A

8483 40 21 – – – С цилиндрични зъбни колела

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 23 – – – С конусни или цилиндричноконусни зъбни
колела

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 25 – – – С червячно зъбно колело

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 29 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 30 – – Сачмено-винтови и ролково-винтови двойки

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 30

Описание

– Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; ла
герни черупки

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

– – Лагерни кутии

– Зъбни предавки и фрикционни колела, различни
от зъбни колела и други трансмисионни еле
менти представени самостоятелно; сачмено-вин
тови и ролково-винтови двойки; редуктори, мул
типликатори и скоростни регулатори, включи
телно хидравличните преобразуватели

– – Зъбни предавки

Официален вестник на Европейския съюз

8483 40

L 250/1057

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8483 40 51 – – – Редуктори, мултипликатори и скоростни ку
тии

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 59 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 40 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8483 50 20 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

8483 50 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8483 60 20 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

8483 60 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

5,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– – Редуктори, мултипликатори и скоростни регу
латори

8483 50

8483 60

8483 90

– Маховици и ролки, включително полиспастните
ролки

– Съединители и съединителни детайли, включи
телно шарнирните съединители

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1058

Сектор

КН 2014

– Зъбни колела и други трансмисионни елементи,
представени самостоятелно; части

8483 90 20 – – Части за лагерни кутии за всички видове ла
гери

8483 90 81 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо
или стомана

16.9.2016 г.

– – Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8484 10 00 – Металопластични уплътнители

Промишленост

1,7 %

A

A

8484 20 00 – Механични уплътнители

Промишленост

1,7 %

A

A

8484 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

8483 90 89 – – – Други

8484

Металопластични уплътнители; комплекти или
асортименти от уплътнители с различен състав,
представени в кутии, пликове или подобни опа
ковки; механични уплътнители

Машини и апарати, използвани изключително или
главно за производството на полупроводникови за
готовки (boules) или полупроводникови пластини
(wafers), полупроводникови прибори, електронни
интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; ма
шините и апаратите, посочени в забележка 9,
точка В към настоящата глава; части и принадлеж
ности

8486 10 00 – Машини и апарати за производство на заготовки
(boules) или полупроводникови пластини (wa
fers)

8486 20

Официален вестник на Европейския съюз

8486

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Машини и апарати за производство на полупро
водникови прибори или електронни интегрални
схеми
L 250/1059

8486 20 10 – – Инструментални машини, работещи чрез ул
тразвук

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8486 30 10 – – Апарати за химично отлагане от газова фаза
върху подложки за течнокристални индика
тори (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 30 30 – – Апарати за сухо гравиране на писти върху
подложки за течнокристални индикатори
(LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 30 50 – – Апарати за физическо отлагане чрез катодна
пулверизация върху подложки за течнокри
стални индикатори (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 30 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8486 40 00 – Машини и апарати, посочени в забележка 9,
точка В към настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,2 %

A

A

8486 90 20 – – – Части за апаратите, предназначени за нана
сяне на фотографски емулсии върху под
ложки за течнокристални индикатори

Промишленост

Осв.

A

A

8486 90 30 – – – Части за машините за почистване на ме
тални мустаци от полупроводниковите при
бори преди фазата на електроотлагане

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

8486 20 90 – – Други

– Части и принадлежности

8486 90 10 – – Държачи на инструменти и автоматични рез
бонарезни глави; приспособления за закреп
ване на детайли

Официален вестник на Европейския съюз

8486 90

– Машини и апарати за производство на дисплеи с
плосък екран

BG

8486 30

Бележка

L 250/1060

Сектор

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8486 90 40 – – – Части и принадлежности за апаратите за фи
зическо отлагане чрез катодна пулверизация
върху подложки за течнокристални индика
тори (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 90 50 – – – Части и принадлежности за апаратите за
сухо гравиране на писти върху подложки за
течнокристални индикатори (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 90 60 – – – Части и принадлежности за апаратите за хи
мично отлагане от газова фаза върху под
ложки за течнокристални индикатори
(LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8486 90 70 – – – Части и принадлежности за инструментал
ните машини, работещи чрез ултразвук

Промишленост

1,2 %

A

A

8486 90 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8487 10 10 – – От бронз

Промишленост

1,7 %

A

A

8487 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Части за машини или апарати, неупоменати, нито
включени другаде в настоящата глава, несъдър
жащи електрически конектори, електрически изо
лирани части, намотки, контакти, нито други елек
трически части

8487 10

– Гребни винтове и техните лопатки

– Други

8487 90 40 – – От чугун

L 250/1061

8487 90

Официален вестник на Европейския съюз

8487

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8487 90 51 – – – От лята или формована стомана

Промишленост

1,7 %

A

A

8487 90 57 – – – От желязо или стомана, ковани или щампо
вани

Промишленост

1,7 %

A

A

8487 90 59 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8487 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

8501 10 91 – – – Универсални (AC/DC) двигатели

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 10 93 – – – Двигатели за променлив ток (AC)

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 10 99 – – – Двигатели за постоянен ток (DC)

Промишленост

2,7 %

A

A

– – От желязо или стомана

85

ГЛАВА 85 — ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПА
РАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ;
АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕ
ЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ
И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ
АПАРАТИ

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключе
ние на електрогенериращите агрегати

8501 10

– Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W

8501 10 10 – – Синхронни двигатели с мощност, непревиша
ваща 18 W

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1062

Сектор

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 31 00 – – С мощност, непревишаваща 750 W

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 32 00 – – С мощност, превишаваща 750 W, но непреви
шаваща 75 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 33 00 – – С мощност, превишаваща 75 kW, но непреви
шаваща 375 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 34 00 – – С мощност, превишаваща 375 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 40 20 – – С мощност, непревишаваща 750 W

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 40 80 – – С мощност, превишаваща 750 W

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 20 00 – Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, пре
вишаваща 37,5 W
– Други двигатели за постоянен ток; генератори за
постоянен ток

– Други двигатели за променлив ток, еднофазни

Официален вестник на Европейския съюз

8501 40

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други двигатели за променлив ток, многофазни
8501 51 00 – – С мощност, непревишаваща 750 W
8501 52

– – С мощност, превишаваща 750 W, но непреви
шаваща 75 kW
L 250/1063

8501 52 20 – – – С мощност, превишаваща 750 W, но непре
вишаваща 7,5 kW

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8501 52 30 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непре
вишаваща 37 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 52 90 – – – С мощност, превишаваща 37 kW, но непре
вишаваща 75 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 53

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1064

Сектор

КН 2014

– – С мощност, превишаваща 75 kW

8501 53 50 – – – Тягови двигатели

8501 53 81 – – – –

Превишаваща 75 kW, но непревишаваща
375 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 53 94 – – – –

Превишаваща 375 kW, но непревиша
ваща 750 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 53 99 – – – –

Превишаваща 750 kW

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 61 20 – – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 61 80 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но не
превишаваща 75 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 62 00 – – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непреви
шаваща 375 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други, с мощност

– Генератори за променлив ток (алтернатори)
8501 61

– – С мощност, непревишаваща 75 kVA

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8501 63 00 – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непре
вишаваща 750 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8501 64 00 – – С мощност, превишаваща 750 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 11 20 – – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 11 80 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но не
превишаваща 75 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 12 00 – – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непреви
шаваща 375 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 13 20 – – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но не
превишаваща 750 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 13 40 – – – С мощност, превишаваща 750 kVA, но не
превишаваща 2 000 kVА

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 13 80 – – – С мощност, превишаваща 2 000 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически рота
ционни преобразуватели

8502 13

– – С мощност, непревишаваща 75 kVA

Официален вестник на Европейския съюз

– Електрогенериращи агрегати с бутален двигател
със запалване чрез компресия (дизелов двигател
или дизелов двигател с термостартер)
8502 11

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С мощност, превишаваща 375 kVA

L 250/1065

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8502 20 20 – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 20 40 – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непре
вишаваща 375 kVА

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 20 60 – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непре
вишаваща 750 kVА

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 20 80 – – С мощност, превишаваща 750 kVA

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 39 20 – – – Турбогенератори

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 39 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 40 00 – Електрически ротационни преобразуватели

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8502 20

Описание

– Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с
искрово запалване

Бележка

L 250/1066

Сектор

КН 2014

BG

8502 31 00 – – С вятърна енергия
8502 39

8503 00

– – Други

8503 00 10 – Немагнитни затягащи пръстени

16.9.2016 г.

Части, изключително или главно предназначени за
машините от № 8501 или 8502

Официален вестник на Европейския съюз

– Други електрогенериращи агрегати

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8503 00 91 – – Отляти или формовани, от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

2,7 %

A

A

8503 00 99 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8504 10 20 – – Индуктивни бобини, дори свързани с конден
затор

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 10 80 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 22 10 – – – С мощност, превишаваща 650 kVA, но не
превишаваща 1 600 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 22 90 – – – С мощност, превишаваща 1 600 kVA, но
непревишаваща 10 000 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 23 00 – – С мощност, превишаваща 10 000 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

– Други

8504

Електрически трансформатори, статични електриче
ски преобразуватели (например токоизправители),
индуктивни бобини и дросели

8504 10

– Баластни съпротивления за газоразрядни лампи
или тръби

– Трансформатори с течен диелектрик
8504 21 00 – – С мощност, непревишаваща 650 kVA
8504 22

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С мощност, превишаваща 650 kVA, но непре
вишаваща 10 000 kVA

L 250/1067

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други трансформатори
– – С мощност, непревишаваща 1 kVA

BG

8504 31

Бележка

L 250/1068

КН 2014

– – – Измервателни трансформатори
За измерване на напрежение

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 31 29 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 31 80 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 32 00 – – С мощност, превишаваща 1 kVA, но непреви
шаваща 16 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 33 00 – – С мощност, превишаваща 16 kVA, но непреви
шаваща 500 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

8504 34 00 – – С мощност, превишаваща 500 kVA

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,3 %

A

A

Промишленост

3,3 %

A

A

8504 40

– Статични преобразуватели

8504 40 30 – – От видовете, използвани с апаратите за телеко
муникация, автоматичните машини за обра
ботка на информация и техните единици

Официален вестник на Европейския съюз

8504 31 21 – – – –

– – Други
8504 40 55 – – – Зареждащи устройства за акумулатори

8504 40 82 – – – –

Токоизправители

16.9.2016 г.

– – – Други

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Инвертори
Промишленост

3,3 %

A

A

8504 40 88 – – – – –

С мощност, превишаваща 7,5 kVA

Промишленост

3,3 %

A

A

Промишленост

3,3 %

A

A

8504 50 20 – – От видовете, използвани с апаратите за телеко
муникация и за електрическо захранване на
автоматичните машини за обработка на ин
формация и техните единици

Промишленост

Осв.

A

A

8504 50 95 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8504 40 90 – – – –
8504 50

8504 90

Други

– Други индуктивни бобини и други дросели

– Части

Официален вестник на Европейския съюз

С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

BG

8504 40 84 – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – За трансформатори, индуктивни бобини и
дросели
8504 90 05 – – – Електронни сглобки за машините от подпо
зиция 8504 50 20
– – – Други
Феритни ядра

Промишленост

2,2 %

A

A

8504 90 18 – – – –

Други

Промишленост

2,2 %

A

A

L 250/1069

8504 90 11 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8504 90 91 – – – Електронни сглобки за машините от подпо
зиция 8504 40 30

Промишленост

Осв.

A

A

8504 90 99 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8505 19 10 – – – Постоянни магнити от агломериран ферит

Промишленост

2,2 %

A

A

8505 19 90 – – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8505 20 00 – Електромагнитни съединители, скоростни регула
тори и спирачки

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

1,8 %

A

A

– – За статични преобразуватели

8505

Електромагнити; постоянни магнити и артикули,
предназначени да станат постоянни магнити след
намагнитване; патронници, държатели и подобни
магнитни или електромагнитни приспособления за
фиксиране; електромагнитни съединители, ско
ростни регулатори и спирачки; електромагнитни
подемни глави
– Постоянни магнити и артикули, предназначени
да станат постоянни магнити след намагнитване

8505 11 00 – – От метал
8505 19

8505 90

– – Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1070

Сектор

КН 2014

– Други, включително частите
16.9.2016 г.

8505 90 20 – – Електромагнити; патронници, държатели и по
добни магнитни или електромагнитни приспо
собления за фиксиране

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8505 90 50 – – Електромагнитни подемни глави

Промишленост

2,2 %

A

A

8505 90 90 – – Части

Промишленост

1,8 %

A

A

8506 10 11 – – – Цилиндрични електрически батерии, съдър
жащи един галваничен елемент

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 10 18 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 10 91 – – – Цилиндрични електрически батерии, съдър
жащи един галваничен елемент

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 10 98 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 30 00 – С живачен оксид

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 40 00 – Със сребърен оксид

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 50 10 – – Цилиндрични електрически батерии, съдър
жащи един галваничен елемент

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 50 30 – – Електрически батерии, тип „копче“, съдър
жащи един галваничен елемент

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 50 90 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8506

Електрически батерии, съдържащи един или ня
колко галванични елемента

8506 10

– С манганов диоксид

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Алкални

8506 50

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– С литий

L 250/1071

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 80 05 – – Сухи цинк-въглеродни батерии, с напрежение
5,5 V или повече, но не повече от 6,5 V

Промишленост

Осв.

A

A

8506 80 80 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

8506 90 00 – Части

Промишленост

4,7 %

A

A

8507 10 20 – – Работещи с течен електролит

Промишленост

3,7 %

A

A

8507 10 80 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8507 20 20 – – Работещи с течен електролит

Промишленост

3,7 %

A

A

8507 20 80 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8507 30 20 – – Херметически затворени

Промишленост

2,6 %

A

A

8507 30 80 – – Други

Промишленост

2,6 %

A

A

8507 40 00 – Никелово-железни

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8506 60 00 – Въздушно-цинкови
– Други електрически батерии, съдържащи един
или няколко галванични елемента

Електрически акумулатори, включително техните
сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна
форма

8507 10

– Оловни, от видовете, използвани за задействане
на бутални двигатели

8507 20

8507 30

Официален вестник на Европейския съюз

8507

BG

8506 80

Бележка

L 250/1072

Сектор

КН 2014

– Други оловни акумулатори

– Никелово-кадмиеви

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8507 50 00 – Никел-маталнохидридни

Промишленост

2,7 %

A

A

8507 60 00 – Литиево-йонни

Промишленост

2,7 %

A

A

8507 80 00 – Други акумулатори

Промишленост

2,7 %

A

A

8507 90 30 – – Сепаратори

Промишленост

2,7 %

A

A

8507 90 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8508 11 00 – – С мощност, непревишаваща 1 500 W и с обем
на резервоара, непревишаващ 20 l

Промишленост

2,2 %

A

A

8508 19 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8508 60 00 – Други уреди за почистване, работещи чрез ва
куум

Промишленост

1,7 %

A

A

8508 70 00 – Части

Промишленост

1,7 %

A

A

8509 40 00 – Мелници и миксери за хранителни продукти;
плодоизстисквачки и зеленчукоизстисквачки

Промишленост

2,2 %

A

A

8509 80 00 – Други апарати

Промишленост

2,2 %

A

A

8507 90

– Части

Уреди за почистване, работещи чрез вакуум
– С вграден електрически двигател

8509

Официален вестник на Европейския съюз

8508

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Електромеханични уреди с вграден електрически
двигател, за домакински цели, различни от уредите
за почистване, работещи чрез вакуум от № 8508

L 250/1073

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,2 %

A

A

8510 10 00 – Машинки за бръснене

Промишленост

2,2 %

A

A

8510 20 00 – Машинки за стригане

Промишленост

2,2 %

A

A

8510 30 00 – Машинки за епилация

Промишленост

2,2 %

A

A

8510 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

8511 10 00 – Свещи за запалване

Промишленост

3,2 %

A

A

8511 20 00 – Магнети; динамомагнети; магнитни волани

Промишленост

3,2 %

A

A

8511 30 00 – Разпределители; бобини за запалване

Промишленост

3,2 %

A

A

8511 40 00 – Стартери, дори функциониращи като генератори

Промишленост

3,2 %

A

A

8509 90 00 – Части

8510

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вгра
ден електрически двигател

Електрически апарати и устройства за запалване
или задействане на двигатели с искрово запалване
или със запалване чрез компресия (например маг
нети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи
за запалване или загряване, стартери); генератори
(например динама, алтернатори) и включвателноизключвателни устройства, използвани с тези дви
гатели

Официален вестник на Европейския съюз

8511

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1074

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8511 50 00 – Други генератори

Промишленост

3,2 %

A

A

8511 80 00 – Други апарати и устройства

Промишленост

3,2 %

A

A

8511 90 00 – Части

Промишленост

3,2 %

A

A

8512 10 00 – Апарати за осветление или за визуална сигнали
зация, от видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

2,7 %

A

A

8512 20 00 – Други апарати за осветление или за визуална сиг
нализация

Промишленост

2,7 %

A

A

8512 30 10 – – Електрически сигнални устройства за защита
срещу кражби, от видовете, използвани за ав
томобилни превозни средства

Промишленост

2,2 %

A

A

8512 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8512 40 00 – Стъклочистачки и устройства против замръзване
и изпотяване

Промишленост

2,7 %

A

A

8512 90 10 – – За апаратите от подпозиция 8512 30 10

Промишленост

2,2 %

A

A

8512 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8512

8512 30

8512 90

Eлектрически 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

– Апарати за звукова сигнализация

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Части
L 250/1075

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8513 10 00 – Лампи

Промишленост

5,7 %

A

A

8513 90 00 – Части

Промишленост

5,7 %

A

A

8514 10 10 – – Пещи за хлебарски изделия, сладкарски изде
лия или бисквити

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 10 80 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 20 10 – – Функциониращи чрез индукция

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 20 80 – – Функциониращи чрез диелектрични загуби

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 30 00 – Други пещи

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 40 00 – Други апарати за термична обработка на мате
риали чрез индукция или чрез диелектрични за
губи

Промишленост

2,2 %

A

A

8514 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

8513

Описание

Индустриални или лабораторни електрически
пещи, включително тези, функциониращи чрез ин
дукция или чрез диелектрични загуби; други инду
стриални или лабораторни апарати за термична
обработка на материали чрез индукция или чрез
диелектрични загуби

8514 10

– Съпротивителни пещи (с индиректно загряване)

8514 20

– Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез
диелектрични загуби

Официален вестник на Европейския съюз

8514

BG

Портативни електрически лампи, предназначени да
функционират с помощта на собствен източник на
енергия (например с батерии, акумулатори, маг
нети), различни от осветителните апарати от
№ 8512

Бележка

L 250/1076

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8515 11 00 – – Поялници и пистолети за запояване

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 21 00 – – Изцяло или частично автоматични

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 29 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8515

Описание

BG

Машини и апарати за запояване или заваряване
(дори с режещо действие), електрически (включи
телно тези с електрически загрети газове) или опе
риращи чрез лазер или други светлинни или фо
тонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи,
чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга;
електрически машини и апарати за горещо изхвър
ляне на струи от метали или от металокерамики

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Машини и апарати за твърдо или меко запояване
Официален вестник на Европейския съюз

– Машини и апарати за електросъпротивително за
варяване на металите

– Машини и апарати за електродъгово или плаз
мено заваряване на металите
8515 31 00 – – Изцяло или частично автоматични
8515 39

– – Други

8515 39 13 – – – –

От един трансформатор

L 250/1077

– – – Ръчни, с обмазани електроди, състоящи се
от съответните приспособления за заваря
ване и

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 80 10 – – За обработка на метали

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 80 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8515 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 10 11 – – С моментално загряване

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 10 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8515 39 18 – – – –

От един генератор или от един ротативен
преобразувател, или от един статичен
преобразувател

Бележка

L 250/1078

Сектор

КН 2014

BG

8515 39 90 – – – Други
8515 80

– Други машини и апарати

Електрически водонагреватели и потопяеми водона
греватели; електрически апарати за затопляне на
помещения, на почвата или за подобни приложе
ния; електронагревателни апарати за фризьорски
цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши
за къдрене) или за сушене на ръце; електрически
ютии; други електронагревателни апарати за дома
кински цели; реотани, различни от тези в № 8545

8516 10

– Електрически водонагреватели и потопяеми во
донагреватели

8516 21 00 – – Акумулиращи радиатори

16.9.2016 г.

– Електрически апарати за затопляне на помеще
ния, на почвата или за подобни приложения

Официален вестник на Европейския съюз

8516

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8516 29 10 – – – Радиатори, отопляващи чрез циркулация на
течност

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 29 50 – – – Радиатори, отопляващи чрез конвекция

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 29

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Други
Промишленост

2,7 %

A

A

8516 29 99 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 31 00 – – Сешоари

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 32 00 – – Други фризьорски апарати

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 33 00 – – Апарати за сушене на ръце

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 40 00 – Електрически ютии

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 50 00 – Микровълнови фурни

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– Фризьорски електронагревателни апарати или
апарати за сушене на ръце

8516 60

– Други фурни; готварски печки, електрически
котлони (включително масите за топлинна обра
ботка на хранителни продукти), грилове и скари

8516 60 10 – – Готварски печки

L 250/1079

С вграден вентилатор

Официален вестник на Европейския съюз

8516 29 91 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8516 60 50 – – Електрически котлони (включително масите за
топлинна обработка на хранителни продукти)

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 60 70 – – Грилове и скари

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 60 80 – – Фурни за вграждане

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 60 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 71 00 – – Апарати за приготвяне на кафе или на чай

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 72 00 – – Тостери

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 79 20 – – – Фритюрници

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 79 70 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 80 20 – – Монтирани върху основа от изолационен ма
териал

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 80 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8516 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

– Други електронагревателни апарати

8516 79

8516 80

– – Други

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1080

Сектор

КН 2014

– Реотани

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8517 11 00 – – Апарати за жична телефония с безжични слу
шалки

Промишленост

Осв.

A

A

8517 12 00 – – Телефони за клетъчни мрежи или за други
безжични мрежи

Промишленост

Осв.

A

A

8517 18 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8517 61 00 – – Базови станции

Промишленост

Осв.

A

A

8517 62 00 – – Апарати за приемане, преобразуване и преда
ване или регенериране на глас, образ или на
други данни, включително апаратите за кому
тация и за маршрутизация

Промишленост

Осв.

A

A

8517

Описание

BG

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 кому
никация в жични или безжични мрежи (такива
като LAN или WAN мрежи), различни от тези от
№ 8443, 8525, 8527 или 8528

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Телефонни апарати, включително телефоните за
клетъчни мрежи и за други безжични мрежи
Официален вестник на Европейския съюз

– Други апарати за предаване или приемане на
глас, образ или други данни, включително апара
тите за комуникация в жични или безжични
мрежи (такива като LAN или WAN мрежи)

L 250/1081

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8517 69 10 – – – Видеофони

Промишленост

Осв.

A

A

8517 69 20 – – – Домофони

Промишленост

Осв.

A

A

8517 69

– – Други

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1082

Сектор

КН 2014

– – – Приемателни апарати за радиотелефония
или радиотелеграфия
Промишленост

Осв.

A

A

8517 69 39 – – – –

Други

Промишленост

9,3 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8517 70 11 – – – Антени за радиотелефония или радиотеле
графия

Промишленост

Осв.

A

A

8517 70 15 – – – Телескопични и пръчковидни антени за по
ртативни апарати и за апарати, предназна
чени за инсталиране в автомобилни пре
возни средства

Промишленост

5%

A

A

8517 70 19 – – – Други

Промишленост

3,6 %

A

A

8517 70 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8517 69 90 – – – Други
8517 70

– Части
– – Антени и антенни отражатели от всички ви
дове; части предназначени да бъдат използ
вани съвместно с тези артикули

16.9.2016 г.

Портативни приемници за системите за
повикване, оповестяване или издирване
на хора

Официален вестник на Европейския съюз

8517 69 31 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8518 10 30 – – Микрофони, чийто честотен обхват е между
300 Hz и 3,4 kНz, с диаметър, непревишаващ
10 mm и с височина, непревишаваща 3 mm,
от видовете, използвани за телекомуникации

Промишленост

Осв.

A

A

8518 10 95 – – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

8518 21 00 – – Единичен високоговорител, монтиран в кутия

Промишленост

4,5 %

A

A

8518 22 00 – – Два или повече високоговорителя, монтирани
в една и съща кутия

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8518

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 високоговори
теля; аудиочестотни електрически усилватели; елек
трически апарати за усилване на звука

8518 10

– Микрофони и техните стойки

Официален вестник на Европейския съюз

– Високоговорители, дори монтирани в кутиите им

8518 29

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/1083

8518 29 30 – – – Високоговорители, чийто честотен обхват е
между 300 Hz и 3,4 kНz, с диаметър, не
превишаващ 50 mm, от видовете, използ
вани за телекомуникации

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

8518 30 20 – – Телефонни слушалки за кабелни телефонни
апарати

Промишленост

Осв.

A

A

8518 30 95 – – Други

Промишленост

2%

A

A

8518 40 30 – – Използвани в телефонията или за измервания

Промишленост

3%

A

A

8518 40 80 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8518 50 00 – Електрически апарати за усилване на звука

Промишленост

2%

A

A

8518 90 00 – Части

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

6%

A

A

Описание

8518 29 95 – – – Други

– Аудиочестотни електрически усилватели

8519

Апарати за записване на звук; апарати за възпроиз
веждане на звук; апарати за записване и възпроиз
веждане на звук

8519 20

– Апарати, функциониращи чрез вкарването на мо
нети, банкноти, банкови карти, жетони или чрез
други разплащателни средства
16.9.2016 г.

8519 20 10 – – Грамофони, командвани чрез вкарването на
монета или жетон

Официален вестник на Европейския съюз

8518 40

– Слушалки, дори комбинирани с микрофон и
комплекти, състоящи се от микрофон и един
или повече високоговорителя

BG

8518 30

Бележка

L 250/1084

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8519 20 91 – – – С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

Промишленост

9,5 %

A

A

8519 20 99 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8519 30 00 – Грамофони-дек

Промишленост

2%

A

A

8519 50 00 – Автоматични телефонни секретари

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

9%

A

A

– – Други

– Други апарати
8519 81

– – Използващи магнитни, оптични или полупро
водникови носители
– – – Апарати за възпроизвеждане на звук (вклю
чително касетофоните), без вградени устрой
ства за записване на звук

8519 81 11 – – – –
––––

Диктофони

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други апарати за възпроизвеждане на
звук

8519 81 15 – – – – –

8519 81 21 – – – – – –

Други касетофони, с касети

С аналогово-цифрова четяща система

L 250/1085

–––––

Джобни касетофони

Описание

8519 81 25 – – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2%

A

A

Други

––––––

С четяща система чрез сноп лазерни
лъчи
От типа, използван в автомобил
ните превозни средства, за дискове
с диаметър, непревишаващ 6,5 cm

Промишленост

9%

A

A

8519 81 35 – – – – – – –

Други

Промишленост

9,5 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

4%

A

A

8519 81 45 – – – – – –

Други

– – – Други апарати
8519 81 51 – – – –

Диктофони, които не могат да работят
без външен източник на енергия

––––

Други апарати за записване и възпроизве
ждане на звук върху магнитни ленти

Официален вестник на Европейския съюз

8519 81 31 – – – – – – –

–––––

Бележка

BG

–––––

Други

Сектор

L 250/1086

КН 2014

С касети

––––––

С вграден усилвател и с един или
повече вградени високоговорители
Можещи да работят без външен
източник на енергия

Промишленост

Осв.

A

A

8519 81 61 – – – – – – –

Други

Промишленост

2%

A

A

16.9.2016 г.

8519 81 55 – – – – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Джобни

Промишленост

Осв.

A

A

8519 81 75 – – – – – –

Други

Промишленост

2%

A

A

–––––

Други

Използващи магнитни ленти върху
ролки и позволяващи записването
или възпроизвеждането на звука,
било само с една скорост от 19 cm/
s, било с различни скорости —
19 cm/s и по-ниски от нея

Промишленост

2%

A

A

8519 81 85 – – – – – –

Други

Промишленост

7%

A

A

Промишленост

2%

A

A

8519 89

Други

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8519 81 81 – – – – – –

8519 81 95 – – – –

BG

8519 81 65 – – – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Апарати за възпроизвеждане на звук, без
вградени устройства за записване на звук

Грамофони, различни от тези от подпози
ция 8519 20

Промишленост

2%

A

A

8519 89 15 – – – –

Диктофони

Промишленост

5%

A

A

8519 89 19 – – – –

Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

2%

A

A

8519 89 90 – – – Други

L 250/1087

8519 89 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8521 10 20 – – С широчина, непревишаваща 1,3 cm и позво
ляващи записването или възпроизвеждането
със скорост на движение на лентата непреви
шаваща 50 mm/s

Промишленост

14 %

A

A

8521 10 95 – – Други

Промишленост

8%

A

A

8521 90 00 – Други

Промишленост

13,9 %

A

A

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

Апарати за записване или възпроизвеждане на
образ и звук, дори с вграден приемател на образ и
звук (видеотунер)

8521 10

– С магнитни ленти

BG

8521

Бележка

L 250/1088

Сектор

КН 2014

Части и принадлежности, изключително или
главно предназначени за апаратите от № 8519 или
8521

8522 10 00 – Грамофонни мембрани
8522 90

– Други

8522 90 30 – – Игли или върхове; диаманти, сапфири и други
скъпоценни или полускъпоценни камъни за
игли или върхове (естествени, синтетични или
възстановени), монтирани или не

Официален вестник на Европейския съюз

8522

– – Други
– – – Електронни сглобки
За апаратите от подпозиция 8519 50 00

Промишленост

Осв.

A

A

8522 90 49 – – – –

Други

Промишленост

4%

A

A

16.9.2016 г.

8522 90 41 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8522 90 70 – – – Еднокасетен блок, с обща дебелина, непре
вишаваща 53 mm, от видовете, използвани
за производството на апарати за записване и
възпроизвеждане на звук

Промишленост

Осв.

A

A

8522 90 80 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8523

– Магнитни носители

8523 29

– – Други
– – – Магнитни ленти; магнитни дискове

8523 29 15 – – – –
––––

Без запис

Официален вестник на Европейския съюз

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни
чрез полупроводникови елементи, „smart карти“ и
други носители за записване или за аналогични за
писвания, със или без запис, включително галва
ничните матрици и форми за производство на ди
скове, с изключение на продуктите от глава 37

8523 21 00 – – Карти, съдържащи магнитна лента

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Други
За възпроизвеждане на явления, раз
лични от звук или образ

Промишленост

Осв.

A

A

8523 29 33 – – – – –

За възпроизвеждане на команди,
данни, звук и образ, записани в
двоична форма, четима от машина,
които могат да бъдат обработвани или
да позволяват диалог с потребителя по
средством автоматична машина за
обработка на информацията

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/1089

8523 29 31 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

BG

8523 41 10 – – – Дискове за четящи системи чрез сноп ла
зерни лъчи, с капацитет за запис, непреви
шаващ 900 мегабайта, различни от изтри
ваемите

Промишленост

Осв.

A

A

8523 41 30 – – – Дискове за четящи системи чрез сноп ла
зерни лъчи, с капацитет за запис, превиша
ващ 900 мегабайта, но непревишаващ 18 ги
габайта, различни от изтриваемите

Промишленост

Осв.

A

A

8523 41 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1090

Сектор

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

КН 2014

Описание

8523 29 39 – – – – –

Други

8523 29 90 – – – Други

Бележка

– Оптични носители
8523 41

8523 49

– – Без запис

– – Други
– – – Дискове за четящи системи чрез сноп ла
зерни лъчи

8523 49 25 – – – –

8523 49 31 – – – – –

Само за възпроизвеждане на звук
С диаметър непревишаващ 6,5 cm

16.9.2016 г.

––––

За възпроизвеждане на явления, различни
от звук или образ

Описание

8523 49 39 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Други

8523 49 45 – – – – –

–––––

Други

8523 49 51 – – – – – –

DVD (Digital Versatile Disk) дискове

Промишленост

3,5 %

A

A

8523 49 59 – – – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

– – – Други

За възпроизвеждане на явления, различни
от звук или образ

Промишленост

Осв.

A

A

8523 49 93 – – – –

За възпроизвеждане на команди, данни,
звук и образ, записани в двоична форма,
четима от машина, които могат да бъдат
обработвани или да позволяват диалог с
потребителя посредством автоматична ма
шина за обработка на информацията

Промишленост

Осв.

A

A

8523 49 99 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

L 250/1091

8523 49 91 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

За възпроизвеждане на команди,
данни, звук и образ, записани в
двоична форма, четима от машина,
които могат да бъдат обработвани или
да позволяват диалог с потребителя по
средством автоматична машина за
обработка на информацията

Бележка

BG

––––

С диаметър превишаващ 6,5 cm

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– Полупроводникови носители
– – Носители за запаметяване на данни чрез полу
проводникови елементи

8523 51 10 – – – Без запис

BG

8523 51

Бележка

L 250/1092

КН 2014

– – – Други
За възпроизвеждане на явления, различни
от звук или образ

Промишленост

Осв.

A

A

8523 51 93 – – – –

За възпроизвеждане на команди, данни,
звук и образ, записани в двоична форма,
четима от машина, които могат да бъдат
обработвани или да позволяват диалог с
потребителя посредством автоматична ма
шина за обработка на информацията

Промишленост

Осв.

A

A

8523 51 99 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

8523 52 10 – – – С две или повече електронни интегрални
схеми

Промишленост

3,7 %

A

A

8523 52 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8523 52

– – „Smart карти“

– – Други

8523 59 10 – – – Без запис

16.9.2016 г.

8523 59

Официален вестник на Европейския съюз

8523 51 91 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

Осв.

A

A

8523 59 93 – – – –

За възпроизвеждане на команди, данни,
звук и образ, записани в двоична форма,
четима от машина, които могат да бъдат
обработвани или да позволяват диалог с
потребителя посредством автоматична ма
шина за обработка на информацията

Промишленост

Осв.

A

A

8523 59 99 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8523 80 91 – – – За възпроизвеждане на явления, различни
от звук или образ

Промишленост

Осв.

A

A

8523 80 93 – – – За възпроизвеждане на команди, данни,
звук и образ, записани в двоична форма, че
тима от машина, които могат да бъдат обра
ботвани или да позволяват диалог с потре
бителя посредством автоматична машина за
обработка на информацията

Промишленост

Осв.

A

A

8523 80 99 – – – Други

Промишленост

3,5 %

A

A

8523 80

– Други

8523 80 10 – – Без запис

– – Други

L 250/1093

Промишленост

Официален вестник на Европейския съюз

За възпроизвеждане на явления, различни
от звук или образ

BG

8523 59 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8525 50 00 – Предавателни апарати

Промишленост

3,6 %

A

A

8525 60 00 – Предавателни апарати с вграден приемателен
апарат

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

8525 80 19 – – – Други

Промишленост

4,9 %

A

A

8525 80 30 – – Цифрови фотоапарати

Промишленост

Осв.

A

A

8525 80 91 – – – Позволяващи единствено записването на
звук и на образ, заснети от самата камера

Промишленост

4,9 %

A

A

8525 80 99 – – – Други

Промишленост

14 %

A

A

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или те
левизия, дори с вграден приемателен апарат или
апарат за записване или възпроизвеждане на звук;
телевизионни камери, цифрови фотоапарати и за
писващи видеокамери

– – Телевизионни камери

най-малко

три

заснемащи

Официален вестник на Европейския съюз

– Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и
записващи видеокамери

8525 80 11 – – – Съдържащи
тръби

Бележка

BG

8525 80

Описание

L 250/1094

Сектор

КН 2014

– – Записващи видеокамери

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

8526 91 20 – – – Приемници за радионавигация

Промишленост

3,7 %

A

A

8526 91 80 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8526 92 00 – – Апарати за радиотелеуправление

Промишленост

3,7 %

A

A

8527 12 10 – – – С аналогово-цифрова четяща система

Промишленост

14 %

A

A

8527 12 90 – – – Други

Промишленост

10 %

A

A

8526

Описание

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (ра
дари), радионавигационни апарати и апарати за ра
диотелеуправление

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8526 10 00 – Апарати за радиозасичане и радиосондиране (ра
дари)
– Други

8527

– – Радионавигационни апарати

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори
комбинирани в една кутия с апарат за записване
или възпроизвеждане на звук или с часовниково
устройство

Официален вестник на Европейския съюз

8526 91

– Приемателни апарати за радиоразпръскване,
които могат да работят без външен източник на
енергия
8527 12

– – Джобни радиокасетофони

L 250/1095

8527 13

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

12 %

A

A

– – Други апарати, комбинирани с апарат за за
писване или възпроизвеждане на звук

8527 13 10 – – – С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

Бележка

BG

Сектор

L 250/1096

КН 2014

– – – Други
С касети и с аналогово-цифрова четяща
система

Промишленост

14 %

A

A

8527 13 99 – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

14 %

A

A

8527 19 00 – – Други
– Приемателни апарати за радиоразпръскване,
които могат да работят само с външен източник
на енергия, от видовете, използвани за автомо
билните превозни средства
8527 21

– – Комбинирани с апарат за записване или въз
произвеждане на звук

Официален вестник на Европейския съюз

8527 13 91 – – – –

– – – Способни да приемат и да декодират ци
фрови RDS (Radio Data System) сигнали
8527 21 20 – – – –
––––

С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
Други
С касети и с аналогово-цифрова четяща
система

Промишленост

14 %

A

A

8527 21 59 – – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

16.9.2016 г.

8527 21 52 – – – – –

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

14 %

A

A

– – – Други
8527 21 70 – – – –
––––

С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
Други
С касети и с аналогово-цифрова четяща
система

Промишленост

14 %

A

A

8527 21 98 – – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

8527 29 00 – – Други
– Други
– – Комбинирани с апарат за записване или въз
произвеждане на звук
– – – С един или повече високоговорители, вгра
дени в една и съща кутия
8527 91 11 – – – –

С касети и с аналогово-цифрова четяща
система

Промишленост

14 %

A

A

8527 91 19 – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

12 %

A

A

Промишленост

14 %

A

A

Официален вестник на Европейския съюз

8527 21 92 – – – – –

8527 91

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други
8527 91 35 – – – –
––––

Други
С касети и с аналогово-цифрова четяща
система

L 250/1097

8527 91 91 – – – – –

С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

10 %

A

A

8527 92 10 – – – Радиобудилници

Промишленост

Осв.

A

A

8527 92 90 – – – Други

Промишленост

9%

A

A

8527 99 00 – – Други

Промишленост

9%

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8528 49 10 – – – Монохромни

Промишленост

14 %

A

A

8528 49 80 – – – Цветни

Промишленост

14 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

8527 91 99 – – – – –

Монитори и прожекционни апарати, без вграден
приемателен телевизионен апарат; приемателни те
левизионни апарати, дори с вграден приемателен
апарат за радиоразпръскване или с апарат за запис
ване или възпроизвеждане на звук или образ
– Монитори с електроннолъчева тръба

8528 41 00 – – От видовете изключително или главно пред
назначени за автоматичните машини за обра
ботка на информация от № 8471
8528 49

Официален вестник на Европейския съюз

8528

– – Некомбинирани с апарат за записване или въз
произвеждане на звук, но комбинирани с ча
совниково устройство

BG

8527 92

Други

Бележка

L 250/1098

Сектор

КН 2014

– – Други

– Други монитори
16.9.2016 г.

8528 51 00 – – От видовете изключително или главно пред
назначени за автоматичните машини за обра
ботка на информация от № 8471

8528 59

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– – Други

BG

– – – Плоски екрани, които могат да извеждат из
ображение от сигнали от автоматични ма
шини за обработка на информация с прием
ливо ниво на функционалност

8528 59 20 – – – –

Цветни

8528 59 31 – – – – –

С екран с течнокристална технология
на изображението (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

8528 59 39 – – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

14 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8528 59 70 – – – Други

– Прожекционни апарати

8528 61 00 – – От видовете изключително или главно пред
назначени за автоматичните машини за обра
ботка на информация от № 8471

8528 69

Официален вестник на Европейския съюз

––––

Монохромни

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

L 250/1099

8528 69 10 – – – Работещи с помощта на плосък екран (на
пример, с устройство с течни кристали), за
онагледяване на цифровата информация, ге
нерирана от автоматична машина за обра
ботка на информация

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Монохромни

Промишленост

2%

A

A

8528 69 99 – – – –

Цветни

Промишленост

14 %

A

A

8528 71

– – Непредназначени да съдържат видеодисплей
или видеоекран
– – – Приемници на видеофонични сигнали (ви
деотунери)
Електронни сглобки за вграждане в авто
матичните машини за обработка на ин
формация

Промишленост

Осв.

A

A

8528 71 15 – – – –

Микропроцесорни апарати, съдържащи
модем за достъп до Интернет, осигуря
ващи интерактивен обмен на информа
ция, с възможност за приемане на телеви
зионни сигнали (т.нар. „set-top приставки
с комуникационна функция“, включи
телно такива, които включват средство за
записване или възпроизводство, при усло
вие че запазват основния си характер на
приемник (set-top приставка), който из
пълнява комуникационна функция)

Промишленост

Осв.

A

A

8528 71 19 – – – –

Други

Промишленост

14 %

A

A

16.9.2016 г.

8528 71 11 – – – –

Официален вестник на Европейския съюз

– Приемателни телевизионни апарати, дори с вгра
ден приемателен апарат за радиоразпръскване
или апарат за записване или възпроизвеждане на
звук или образи

BG

8528 69 91 – – – –

Бележка

L 250/1100

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8528 71 99 – – – –

Други

Промишленост

14 %

A

A

8528 72 10 – – – Телевизионни прожекционни апарати

Промишленост

14 %

A

A

8528 72 20 – – – Апарати с вградено устройство за видеофо
нично записване или възпроизвеждане

Промишленост

14 %

A

A

8528 72

– – Други, цветни

Официален вестник на Европейския съюз

Микропроцесорни апарати, съдържащи
модем за достъп до Интернет, осигуря
ващи интерактивен обмен на информа
ция, с възможност за приемане на телеви
зионни сигнали (т.нар. „set-top приставки
с комуникационна функция“, включи
телно такива, които включват средство за
записване или възпроизводство, при усло
вие че запазват основния си характер на
приемник (set-top приставка), който из
пълнява комуникационна функция)

BG

8528 71 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – – Други

С вграден кинескоп

Промишленост

14 %

A

A

8528 72 40 – – – –

С екран с течнокристална технология на
изображението (LCD)

Промишленост

14 %

A

A

8528 72 60 – – – –

С екран с технология на основата на
плазмен екранен панел (PDP)

Промишленост

14 %

A

A

L 250/1101

8528 72 30 – – – –

Описание

8528 72 80 – – – –

Други

8529

Части, изключително или главно предназначени за
апаратите от № 8525 до 8528

8529 10

– Антени и антенни отражатели от всички видове;
части, предназначени да бъдат използвани съвме
стно с тези артикули

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

14 %

A

A

Промишленост

2%

A

A

Промишленост

5%

A

A

– – Антени
8529 10 11 – – – Телескопични и пръчковидни антени за по
ртативни апарати и за апарати, предназна
чени за инсталиране в автомобилни пре
возни средства
– – – Външни антени за телевизионни или радио
приемници
За приемане на спътникови програми

Промишленост

3,6 %

A

A

8529 10 39 – – – –

Други

Промишленост

3,6 %

A

A

8529 10 65 – – – Вътрешни антени за телевизионни и радио
приемници, включително тези, предназна
чени да бъдат вграждани в апаратите

Промишленост

4%

A

A

8529 10 69 – – – Други

Промишленост

3,6 %

A

A

8529 10 80 – – Антенни филтри и сепаратори

Промишленост

3,6 %

A

A

8529 10 95 – – Други

Промишленост

3,6 %

A

A

16.9.2016 г.

8529 10 31 – – – –

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Мита, посочени
с информативна
цел

BG

8528 73 00 – – Други, монохромни

Сектор

L 250/1102

КН 2014

8529 90

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

– Други

8529 90 20 – – Части за апаратите, посочени в подпози
ции 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00,
8528 51 00 и 8528 61 00

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други
– – – Мебели и корпуси (кутии)
От дърво

Промишленост

2%

A

A

8529 90 49 – – – –

От други материали

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

3%

A

A

8529 90 65 – – – Електронни сглобки
– – – Други
8529 90 92 – – – –

За телевизионните камери от подпози
ции 8525 80 11 и 8525 80 19 и апара
тите от № 8527 и 8528

Промишленост

5%

A

A

8529 90 97 – – – –

Други

Промишленост

3%

A

A

8530 10 00 – Апарати за железопътни или подобни линии

Промишленост

1,7 %

A

A

8530 80 00 – Други апарати

Промишленост

1,7 %

A

A

8530

Официален вестник на Европейския съюз

8529 90 41 – – – –

Електрически апарати за сигнализация (различни
от апаратите за предаване на информация), за безо
пасност, за контрол или за управление на железо
пътни или подобни линии, шосейни или речни пъ
тища, площадки или паркинги, пристанищни съо
ръжения или летища (различни от тези от
№ 8608)
L 250/1103

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8531 10 30 – – От видовете, използвани за сгради

Промишленост

2,2 %

A

A

8531 10 95 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8531 20 40 – – – С вградени течнокристални индикатори
(LCD) с активна матрица

Промишленост

Осв.

A

A

8531 20 95 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8531 80 20 – – Устройства за визуализация с плосък екран

Промишленост

Осв.

A

A

8531 80 95 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

8530 90 00 – Части
8531

Електрически апарати за звукова или визуална сиг
нализация (например звънци, сирени, оповести
телни табла, апарати за предупреждение при
кражба или пожар), различни от тези от № 8512
или 8530

8531 10

– Електрически сигнални устройства за защита
срещу кражби или пожар и подобни апарати

– Индикаторни панели с вградени течнокристални
индикатори (LCD) или със светоизлъчващи
диоди (LED)

8531 20 20 – – Със светоизлъчващи диоди (LED)
– – С вградени течнокристални индикатори (LCD)

8531 80

Официален вестник на Европейския съюз

8531 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1104

Сектор

КН 2014

– Други апарати
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8531 90 20 – – За апаратите от подпозиция 8531 20 и от
подпозиция 8531 80 20

Промишленост

Осв.

A

A

8531 90 85 – – Други

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8532 21 00 – – С тантал

Промишленост

Осв.

A

A

8532 22 00 – – Електролитни, с алуминий

Промишленост

Осв.

A

A

8532 23 00 – – С керамичен диелектрик, еднослойни

Промишленост

Осв.

A

A

8532 24 00 – – С керамичен диелектрик, многослойни

Промишленост

Осв.

A

A

8532 25 00 – – С хартиен или пластмасов диелектрик

Промишленост

Осв.

A

A

8532 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8532 30 00 – Променливи или настройващи кондензатори

Промишленост

Осв.

A

A

8531 90

8532

– Части

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Електрически кондензатори, постоянни, промен
ливи или настройващи

– Други постоянни кондензатори

Официален вестник на Европейския съюз

8532 10 00 – Постоянни кондензатори, предназначени за елек
трически мрежи от 50/60 Hz и с възможност да
абсорбират реактивна мощност, равна или по-го
ляма от 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)

L 250/1105

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8533 21 00 – – За мощност, непревишаваща 20 W

Промишленост

Осв.

A

A

8533 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8533 31 00 – – За мощност, непревишаваща 20 W

Промишленост

Осв.

A

A

8533 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8533 40 10 – – За мощност, непревишаваща 20 W

Промишленост

Осв.

A

A

8533 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8533 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

8532 90 00 – Части
8533

Незагряващи електрически съпротивления (включи
телно реостатите и потенциометрите)

8533 10 00 – Постоянни съпротивления от въглерод, компози
ционни или слоести

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1106

Сектор

КН 2014

– Други постоянни съпротивления

8533 40

Официален вестник на Европейския съюз

– Променливи съпротивления (включително рео
статите и потенциометрите), навити

– Други променливи съпротивления (включително
реостатите и потенциометрите)

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8534 00 11 – – Многослойни платки

Промишленост

Осв.

A

A

8534 00 19 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8534 00 90 – Съдържащи други пасивни елементи

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8535 21 00 – – За напрежение, по-малко от 72,5 kV

Промишленост

2,7 %

A

A

8535 29 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8535 30 10 – – За напрежение, по-малко от 72,5 kV

Промишленост

2,7 %

A

A

8535 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8534 00

Описание

Печатни платки

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита,
разклоняване, включване или свързване на електри
чески вериги (например прекъсвачи, превключва
тели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограни
чители на напрежение, високочестотни електриче
ски филтри, щепсели и други конектори, съедини
телни кутии), за напрежение, превишаващо
1 000 V

8535 10 00 – Стопяеми предпазители

Официален вестник на Европейския съюз

8535

BG

– Съдържащи само проводящи елементи (пътечки)
и контактни площадки

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Изключватели

8535 30

– Секционни разединители и прекъсвачи

L 250/1107

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8535 40 00 – Гръмоотводи, ограничители на напрежение и ви
сокочестотни електрически филтри

Промишленост

2,7 %

A

A

8535 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8536 10 10 – – За ток със сила, непревишаваща 10 A

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 10 50 – – За ток със сила, превишаваща 10 А, но непре
вишаваща 63 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 10 90 – – За ток със сила, превишаваща 63 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 20 10 – – За ток със сила, непревишаваща 63 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 20 90 – – За ток със сила, превишаваща 63 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 30 10 – – За ток със сила, непревишаваща 16 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 30 30 – – За ток със сила, превишаваща 16 А, но непре
вишаваща 125 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита,
разклоняване, включване или свързване на електри
чески вериги (например прекъсвачи, превключва
тели, релета, стопяеми предпазители, високоче
стотни електрически филтри, щекери и щепсели,
фасунги за лампи и други конектори, съединителни
кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V;
конектори за оптични влакна, снопове или кабели
от оптични влакна

8536 10

– Стопяеми предпазители

8536 20

8536 30

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1108

Сектор

КН 2014

– Изключватели

– Други апарати за защита на електрически вериги

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 41 10 – – – За ток със сила, непревишаваща 2 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 41 90 – – – За ток със сила, превишаваща 2 А

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 49 00 – – Други

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 50 03 – – Електронни прекъсвачи за променлив ток, съ
стоящи се от входни и изходни вериги с оп
тична връзка (прекъсвачи за променлив ток с
изолиран тиристор)

Промишленост

Осв.

A

A

8536 50 05 – – Електронни прекъсвачи, включително елек
тронни прекъсвачи с термична защита, съста
вени от транзистор и логически чип (техноло
гия „чип върху чип“)

Промишленост

Осв.

A

A

8536 50 07 – – Eлектромеханични прекъсвачи с внезапно дей
ствие, за ток, непревишаващ 11 А

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

8536 30 90 – – За ток със сила, превишаваща 125 А

8536 41

– – За напрежение, непревишаващо 60 V

– Други прекъсвачи, превключватели и разедини
тели

Официален вестник на Европейския съюз

8536 50

BG

– Релета

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други
– – – За напрежение, непревишаващо 60 V
С клавиш или бутон

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 50 15 – – – –

Ротативни

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 50 19 – – – –

Други

Промишленост

2,3 %

A

A

L 250/1109

8536 50 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 61 10 – – – Едисонови фасунги

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 61 90 – – – Други

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 69 10 – – – За коаксиални кабели

Промишленост

Осв.

A

A

8536 69 30 – – – За печатни платки

Промишленост

Осв.

A

A

8536 69 90 – – – Други

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 70 00 – Конектори за оптични влакна, снопове или ка
бели от оптични влакна

Промишленост

3%

A

A

8536 90 01 – – Сглобяеми елементи за електрически инстала
ции

Промишленост

2,3 %

A

A

8536 90 10 – – Свръзки и контактни елементи за проводници
и кабели

Промишленост

Осв.

A

A

8536 90 20 – – Изпитвателни устройства (тестери) за полупро
водникови пластини (wafers)

Промишленост

Осв.

A

A

8536 90 85 – – Други

Промишленост

2,3 %

A

A

Описание

8536 50 80 – – – Други

8536 61

8536 90

– – Фасунги за лампи

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8536 69

BG

– Фасунги за лампи, щекери и щепсели

Бележка

L 250/1110

Сектор

КН 2014

– Други апарати

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,1 %

A

A

8537 10 91 – – – Уреди за управление с програмируема памет

Промишленост

2,1 %

A

A

8537 10 99 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

8537 20 91 – – За напрежение, превишаващо 1 000 V, но не
превишаващо 72,5 kV

Промишленост

2,1 %

A

A

8537 20 99 – – За напрежение, превишаващо 72,5 kV

Промишленост

2,1 %

A

A

Промишленост

2,2 %

A

A

8537

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 апаратите за цифрово управление, различни
от комутационните системи от № 8517

8537 10

– За напрежение, непревишаващо 1 000 V

– – Други

8537 20

8538

– За напрежение, превишаващо 1 000 V

Официален вестник на Европейския съюз

8537 10 10 – – Шкафове за цифрово управление, в които е
вградена автоматична машина за обработка на
информация

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Части, изключително или главно предназначени за
уредите от № 8535, 8536 или 8537
L 250/1111

8538 10 00 – Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и
други подобни от № 8537, без съответните им
уреди

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8538 90 11 – – – Електронни сглобки

Промишленост

Осв.

A

A

8538 90 19 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8538 90 91 – – – Електронни сглобки

Промишленост

3,2 %

A

A

8538 90 99 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8538 90

Описание

– Други

BG

– – За изпитвателните устройства (тестери) за по
лупроводникови пластини (wafers) от подпо
зиция 8536 90 20

Бележка

L 250/1112

Сектор

КН 2014

– – Други

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка
или газоразрядни, включително артикулите, наре
чени „капсуловани фарове и прожектори“, и лам
пите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени
лъчи; дъгови лампи

8539 10 00 – Артикули, наречени „капсуловани фарове и про
жектори“

Официален вестник на Европейския съюз

8539

– Други лампи и тръби с нажежаема жичка, с из
ключение на тези с ултравиолетови или инфра
червени лъчи
8539 21

– – Халогенни, с волфрам

8539 21 30 – – – От видовете, използвани за мотоциклети
или други моторни превозни средства
– – – Други, за напрежение
Превишаващо 100 V

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 21 98 – – – –

Непревишаващо 100 V

Промишленост

2,7 %

A

A

16.9.2016 г.

8539 21 92 – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8539 22 10 – – – С рефлектори

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 22 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 22

8539 29

– – Други, с мощност, непревишаваща 200 W и
напрежение, превишаващо 100 V

– – Други

– – – Други, за напрежение
8539 29 92 – – – –

Превишаващо 100 V

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 29 98 – – – –

Непревишаващо 100 V

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 31 10 – – – С два цокъла

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 31 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 32 20 – – – С живачни или натриеви пари

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 32 90 – – – С метални халогениди

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 39 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

– Газоразрядни лампи и тръби, различни от тези с
ултравиолетови лъчи

8539 32

– – Луминисцентни, с топъл катод

Официален вестник на Европейския съюз

8539 29 30 – – – От видовете, използвани за мотоциклети
или за други превозни средства

8539 31

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с
метални халогениди

L 250/1113

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8539 41 00 – – Дъгови лампи

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 49 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 90 10 – – Цокли

Промишленост

2,7 %

A

A

8539 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 11 00 – – Цветни

Промишленост

14 %

A

A

8540 12 00 – – Монохромни

Промишленост

7,5 %

A

A

8540 20 10 – – Телевизионни предавателни тръби

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 20 80 – – Други тръби

Промишленост

2,7 %

A

A

– Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачер
вени лъчи; дъгови лампи

8539 90

– Части

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен
катод или фотокатод (например лампи и тръби, ва
куумни, с пара или газ, живачни токоизправители,
електроннолъчеви тръби, телевизионни предава
телни тръби), различни от № 8539
– Електроннолъчеви тръби за телевизионни прием
ници, включително тръбите за видеомонитори

8540 20

Официален вестник на Европейския съюз

8540

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1114

Сектор

КН 2014

– Телевизионни предавателни тръби; тръби, прео
бразуващи или усилващи образите; други фото
катодни тръби
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8540 40 00 – Тръби за визуализация на графични данни, мо
нохромни; тръби за визуализация на графични
данни, цветни, с фосфорен екран, с разстояние
между растерните точки по-малко от 0,4 mm

Промишленост

2,6 %

A

A

8540 60 00 – Други електроннолъчеви тръби

Промишленост

2,6 %

A

A

8540 71 00 – – Магнетрони

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 79 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 81 00 – – Приемателни или усилвателни тръби

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 89 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 91 00 – – За електроннолъчеви тръби

Промишленост

2,7 %

A

A

8540 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Тръби за свръхчестоти (например магнетрони,
клистрони, тръби с бягащи вълни, карцино
трони), с изключение на тръбите, управлявани
чрез решетка

– Части

8541

8541 10 00 – Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите

L 250/1115

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови
елементи; фоточувствителни полупроводникови
елементи, включително фотоволтаични клетки,
дори монтирани в модули или сглобени в панели;
светодиоди; монтирани пиезоелектрически кри
стали

Официален вестник на Европейския съюз

– Други лампи и тръби

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8541 21 00 – – С разсейвана мощност, по-малка от 1 W

Промишленост

Осв.

A

A

8541 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8541 30 00 – Тиристори, диаци и триаци, различни от фото
чувствителните полупроводникови елементи

Промишленост

Осв.

A

A

8541 40 10 – – Светодиоди, включително лазерните диоди

Промишленост

Осв.

A

A

8541 40 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8541 50 00 – Други полупроводникови елементи

Промишленост

Осв.

A

A

8541 60 00 – Монтирани пиезоелектрически кристали

Промишленост

Осв.

A

A

8541 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Транзистори, различни от фототранзисторите

8541 40

8542

– Полупроводникови фоточувствителни елементи,
включително фотоволтаични клетки, дори мон
тирани в модули или сглобени в панели; свето
диоди

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1116

Сектор

КН 2014

Електронни интегрални схеми
– Електронни интегрални схеми

8542 31

8542 31 10 – – – Стоки, упоменати в забележка 8, буква б),
точка 3 към настоящата глава

16.9.2016 г.

– – Процесори и контролери, дори комбинирани
с памети, преобразуватели, логически схеми,
усилватели, схеми за измерване на времето и
за синхронизация или други схеми

Описание

8542 31 90 – – – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– – Памети

Бележка

BG

8542 32

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

8542 32 10 – – – Стоки, упоменати в забележка 8, буква б),
точка 3 към настоящата глава
– – – Други
––––

8542 32 31 – – – – –

С обем на паметта, непревишаващ
512 Mbits

Промишленост

Осв.

A

A

8542 32 39 – – – – –

С обем на
512 Mbits

превишаващ

Промишленост

Осв.

A

A

8542 32 45 – – – –

Статични памети за четене и запис с
произволен достъп (S-RAMs), включи
телно свръхбързи памети за четене и за
пис с произволен достъп (cache-RAMs)

Промишленост

Осв.

A

A

8542 32 55 – – – –

Памети само за четене, програмируеми,
изтриваеми с ултравиолетови лъчи
(EPROMs)

Промишленост

Осв.

A

A

––––

Памети само за четене, с електрическо из
триване
програмируеми
(E2PROMs),
включително FLASH E2PROMs

–––––

паметта,

Официален вестник на Европейския съюз

Динамични памети за четене и запис с
произволен достъп (D-RAMs)

FLASH E2PROMs
С обем на паметта, непревишаващ
512 Mbits

Промишленост

Осв.

A

A

8542 32 69 – – – – – –

С обем на паметта, превишаващ
512 Mbits

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/1117

8542 32 61 – – – – – –

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8542 39 10 – – – Стоки, упоменати в забележка 8, буква б),
точка 3 към настоящата глава

Промишленост

Осв.

A

A

8542 39 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8542 90 00 – Части

Промишленост

Осв.

A

A

8543 10 00 – Ускорители на частици

Промишленост

4%

A

A

8543 20 00 – Генератори на сигнали

Промишленост

3,7 %

A

A

8543 30 00 – Машини и апарати за галванотехника, електро
лиза или електрофореза

Промишленост

3,7 %

A

A

8543 70 10 – – Електрически машини с функция за превод
или функция за речник

Промишленост

Осв.

A

A

8543 70 30 – – Антенни усилватели

Промишленост

3,7 %

A

A

8542 32 75 – – – – –
8542 32 90 – – – –

Други
Други памети

8542 33 00 – – Усилватели
8542 39

8543 70

– – Други

Електрически машини и апарати със специфична
функция, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава

Официален вестник на Европейския съюз

8543

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1118

Сектор

КН 2014

– Други машини и апарати

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8543 70 50 – – Солариуми и подобни апарати за добиване на
тен

Промишленост

3,7 %

A

A

8543 70 60 – – Оградни електрификатори

Промишленост

3,7 %

A

A

8543 70 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8543 90 00 – Части

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 11 10 – – – Емайлирани или лакирани

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 11 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 19 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 20 00 – Коаксиални кабели и други електрически коак
сиални проводници

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 30 00 – Комплекти проводници за запалителни свещи и
други комплекти проводници от видовете, из
ползвани в транспортните средства

Промишленост

3,7 %

A

A

8544

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 съ
държащи електрически проводници или снабдени с
части за свързване
– Жици за намотки

8544 11

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От мед

L 250/1119

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8544 42 10 – – – От видовете, използвани за телекомуника
ция

Промишленост

Осв.

A

A

8544 42 90 – – – Други

Промишленост

3,3 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Описание

– Други електрически проводници за напрежение,
непревишаващо 1 000 V
– – Снабдени с части за свързване

– – Други

8544 49 20 – – – От видовете, използвани за телекомуника
ция, за напрежение, непревишаващо 80 V
– – – Други
8544 49 91 – – – –

––––

Проводници и кабели, с диаметър на жи
лото, превишаващ 0,51 mm
Други

8544 49 93 – – – – –

За напрежение, непревишаващо 80 V

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 49 95 – – – – –

За напрежение, превишаващо 80 V, но
по-малко от 1 000 V

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 49 99 – – – – –

За напрежение от 1 000 V

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 60 10 – – С медни проводници

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 60 90 – – С други проводници

Промишленост

3,7 %

A

A

8544 60

Официален вестник на Европейския съюз

8544 49

BG

8544 42

Бележка

L 250/1120

Сектор

КН 2014

– Други електрически проводници, за напрежение,
превишаващо 1 000 V
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8545 11 00 – – От видовете, използвани за пещи

Промишленост

2,7 %

A

A

8545 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8545 20 00 – Четки

Промишленост

2,7 %

A

A

8545 90 10 – – Електрически нагревателни елементи

Промишленост

1,7 %

A

A

8545 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8546 10 00 – От стъкло

Промишленост

3,7 %

A

A

8546 20 00 – От керамика

Промишленост

4,7 %

A

A

8546 90 10 – – От пластмаси

Промишленост

3,7 %

A

A

8546 90 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Описание

8544 70 00 – Кабели от оптични влакна
Графитни електроди, графитни четки, въглени за
лампи или батерии и други артикули от графит
или от друг въглерод, със или без метал, за елек
трически приложения

BG

8545

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Електроди

8546

8546 90

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

8545 90

Изолатори за електричество от всякакви материали

– Други
L 250/1121

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8547 10 00 – Изолационни части от керамика

Промишленост

4,7 %

A

A

8547 20 00 – Изолационни части от пластмаси

Промишленост

3,7 %

A

A

8547 90 00 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

8548 10 21 – – – Оловни акумулатори

Промишленост

2,6 %

A

A

8548 10 29 – – – Други

Промишленост

2,6 %

A

A

8547

Описание

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един
или от няколко галванични елемента, и от електри
чески акумулатори; електрически батерии, съста
вени от един или няколко галванични елемента,
негодни за употреба, и електрически акумулатори,
негодни за употреба; електрически части за машини
или апарати, неупоменати, нито включени другаде
в настоящата глава

8548 10

– Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от
един или няколко галванични елемента, и от
електрически акумулатори; електрически бате
рии, съставени от един или няколко галванични
елемента, негодни за употреба и електрически
акумулатори, негодни за употреба

8548 10 10 – – Електрически батерии, съставени от един или
няколко галванични елемента, негодни за упо
треба

Официален вестник на Европейския съюз

8548

BG

Изолационни части, изцяло от изолиращи мате
риали 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;
изолационни тръби и техните части за свързване,
от неблагородни метали с вътрешна изолация

Бележка

L 250/1122

Сектор

КН 2014

– – Електрически акумулатори, негодни за упо
треба
16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8548 10 91 – – – Съдържащи олово

Промишленост

Осв.

A

A

8548 10 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8548 90 20 – – Памети, например динамични памети D-RAM
със стекова организация (за реализация на
стек) и модули

Промишленост

Осв.

A

A

8548 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8601 10 00 – С електрозахранване от електрическата мрежа

Промишленост

1,7 %

A

A

8601 20 00 – С електрозахранване от електрически акумула
тори

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

– – Остатъци и отпадъци от електрически батерии,
съставени от един или няколко галванични
елемента, и от електрически акумулатори

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8548 90

– Други

РАЗДЕЛ XVII — ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

86

ГЛАВА 86 — ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУД
ВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ
И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗА
ЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕК
ТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪ
ТИЩА

8601

Електрически локомотиви с електрозахранване от
електрическата мрежа или от акумулатори

Официален вестник на Европейския съюз

XVII

L 250/1123

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8602 10 00 – Дизелелектрически локомотиви

Промишленост

1,7 %

A

A

8602 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8603 10 00 – С електрозахранване от електрическата мрежа

Промишленост

1,7 %

A

A

8603 90 00 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8604 00 00 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, ма
шини за полагане на релси, изпитателни вагони и
дрезини)

Промишленост

1,7 %

A

A

8605 00 00 Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски
фургони и други специални вагони за железопътни
или подобни линии (с изключение на вагоните от
№ 8604)

Промишленост

1,7 %

A

A

8606 10 00 – Вагони-цистерни и подобни

Промишленост

1,7 %

A

A

8606 30 00 – Саморазтоварващи се вагони, различни от тези
от подпозиция 8606 10

Промишленост

1,7 %

A

A

8602

8603

Мотриси и моторни платформи, различни от тези
от № 8604
Официален вестник на Европейския съюз

8606

Други локомотиви; тендери

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1124

Сектор

КН 2014

Товарни железопътни вагони

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8606 91 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)

Промишленост

1,7 %

A

A

8606 91 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8606 92 00 – – Открити, с неподвижни страни, с височина,
превишаваща 60 cm

Промишленост

1,7 %

A

A

8606 99 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 11 00 – – Талиги, едноосни или многоосни, за теглене

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 12 00 – – Други талиги, едноосни или многоосни

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 19 10 – – – Оси, монтирани или не; колела и части за
колела

Промишленост

2,7 %

A

A

8607 19 90 – – – Части за талиги, едноосни или многоосни и
подобни

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

– Други

Части за превозни средства, движещи се по железо
пътни или подобни линии
– Талиги, едноосни или многоосни, оси и колела,
и техните части

8607 19

Официален вестник на Европейския съюз

8607

– – Покрити и затворени

BG

8606 91

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други, включително частите

L 250/1125

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8607 21 10 – – – Отляти или формовани, от чугун, желязо
или стомана

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 21 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 30 00 – Куки и други системи за захващане на вагоните,
буфери, и техните части

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 91 10 – – – Осови букси и техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8607 91 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8607 99 10 – – – Осови букси и техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8607 99 80 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8608 00 00 Неподвижни съоръжения за железопътни или по
добни линии; механични устройства (включително
електромеханичните) за сигнализация, безопасност,
контрол или управление за железопътни или по
добни линии, шосейни или речни пътища, пло
щадки или паркинги, пристанищни съоръжения
или летища; части за тях

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

– Спирачки и техните части
– – Спирачки със сгъстен въздух и техните части

BG

8607 21

8607 99

– – За локомотиви

Официален вестник на Европейския съюз

– Други
8607 91

Бележка

L 250/1126

Сектор

КН 2014

– – Други

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8609 00 10 – Контейнери, обшити с олово за предпазване
срещу радиация, за превоз на радиоактивни ма
териали (Евратом)

Промишленост

Осв.

A

A

8609 00 90 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3%

A

A

8701 20 10 – – Нови

Промишленост

16 %

A

A

8701 20 90 – – Употребявани

Промишленост

16 %

A

A

8701 30 00 – Верижни трактори

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8609 00

Описание

ГЛАВА 87 — АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕД
СТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИ
ПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕД
СТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от
№ 8709)

8701 10 00 – Зеленчуково-градинарски трактори
8701 20

8701 90

– Пътни влекачи за полуремаркета

Официален вестник на Европейския съюз

87

BG

Контейнери (включително контейнерите-цистерни
и контейнерите-резервоари), специално предназна
чени и оборудвани за един или повече начини за
транспортиране

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
– – Селскостопански трактори и горски трактори,
колесни (с изключение на зеленчуково-гради
нарските трактори)

8701 90 11 – – – –

Непревишаваща 18 kW

L 250/1127

– – – Нови, с мощност на двигателя

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 25 – – – –

Превишаваща 37 kW, но непревишаваща
59 kW

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 31 – – – –

Превишаваща 59 kW, но непревишаваща
75 kW

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 35 – – – –

Превишаваша 75 kW, но непревишаваща
90 kW

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 39 – – – –

Превишаваща 90 kW

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 50 – – – Употребявани

Промишленост

Осв.

A

A

8701 90 90 – – Други

Промишленост

7%

A

A

8702 10 11 – – – Нови

Промишленост

16 %

A

A

8702 10 19 – – – Употребявани

Промишленост

16 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на де
сет или повече човека, включително шофьора

8702 10

– С бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термо
стартер)

Официален вестник на Европейския съюз

Превишаваща 18 kW, но непревишаваща
37 kW

BG

8701 90 20 – – – –

Бележка

L 250/1128

КН 2014

– – С работен обем, превишаващ 2 500 cm3

8702 10 91 – – – Нови

16.9.2016 г.

– – С работен обем, непревишаващ 2 500 cm3

Описание

8702 10 99 – – – Употребявани

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

10 %

A

A

– Други

Бележка

BG

8702 90

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – С бутален двигател, с искрово запалване
– – – С работен обем, превишаващ 2 800 cm3
Нови

Промишленост

16 %

A

A

8702 90 19 – – – –

Употребявани

Промишленост

16 %

A

A

– – – С работен обем, непревишаващ 2 800 cm3
8702 90 31 – – – –

Нови

Промишленост

10 %

A

A

8702 90 39 – – – –

Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

5%

A

A

8702 90 90 – – Други
8703

Пътнически автомобили и други автомобилни пре
возни средства, предназначени за транспорт на
хора (различни от тези от № 8702), включително
товаропътническите и състезателните автомобили

8703 10

– Превозни средства, специално предназначени за
придвижване върху сняг; специални превозни
средства за транспорт на хора върху игрищата за
голф и подобни превозни средства

L 250/1129

8703 10 11 – – Превозни средства, специално предназначени
за придвижване върху сняг, с бутален двига
тел, със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостартер)
или с бутален двигател с искрово запалване

Официален вестник на Европейския съюз

8702 90 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

10 %

A

A

8703 21 10 – – – Нови

Промишленост

10 %

A

A

8703 21 90 – – – Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

8703 22 10 – – – Нови

Промишленост

10 %

A

A

8703 22 90 – – – Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

Описание

8703 10 18 – – Други

8703 21

8703 23

– – С работен обем, непревишаващ 1 000 cm3

– – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3, но
непревишаващ 1 500 cm3

– – С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но
непревишаващ 3 000 cm3

Официален вестник на Европейския съюз

8703 22

BG

– Други превозни средства с бутален двигател с ис
крово запалване

Бележка

L 250/1130

Сектор

КН 2014

– – – Нови
Самоходни каравани

Промишленост

10 %

A

A

8703 23 19 – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

8703 23 90 – – – Употребявани
8703 24

– – С работен обем превишаващ 3 000 cm3

8703 24 10 – – – Нови

16.9.2016 г.

8703 23 11 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

10 %

A

A

8703 31 10 – – – Нови

Промишленост

10 %

A

A

8703 31 90 – – – Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

Описание

8703 24 90 – – – Употребявани

8703 31

– – С работен обем, непревишаващ 1 500 cm3

– – С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но
непревишаващ 2 500 cm3
– – – Нови

8703 32 11 – – – –

Самоходни каравани

Промишленост

10 %

A

A

8703 32 19 – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

8703 32 90 – – – Употребявани
8703 33

Официален вестник на Европейския съюз

8703 32

BG

– Други превозни средства с бутален двигател със
запалване чрез компресия (дизелов двигател или
дизелов двигател с термостартер)

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С работен обем, превишаващ 2 500 cm3
– – – Нови
Самоходни каравани

Промишленост

10 %

A

A

8703 33 19 – – – –

Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

8703 33 90 – – – Употребявани

L 250/1131

8703 33 11 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8703 90 10 – – Превозни средства с електродвигател

Промишленост

10 %

A

A

8703 90 90 – – Други

Промишленост

10 %

A

A

8704 10 10 – – С бутален двигател със запалване чрез компре
сия (дизелов двигател или дизелов двигател с
термостартер), или с искрово запалване

Промишленост

Осв.

A

A

8704 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

22 %

A

A

8703 90

– Други

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на
стоки

8704 10

– Самосвали, предназначени да бъдат използвани
извън пътната мрежа

– Други, с бутален двигател със запалване чрез
компресия (дизелов двигател или дизелов двига
тел с термостартер)
8704 21

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1132

Сектор

КН 2014

– – С максимално общо тегло, непревишаващо
5 тона

8704 21 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)
– – – Други
––––

Нови

16.9.2016 г.

8704 21 31 – – – – –

С двигател, чийто работен обем преви
шава 2 500 cm3

Описание

8704 21 39 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

22 %

A

A

С двигател, чийто работен обем не преви
шава 2 500 cm3
Нови

Промишленост

10 %

A

A

8704 21 99 – – – – –

Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

– – С максимално общо тегло, превишаващо
5 тона, но непревишаващо 20 тона

8704 22 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)
– – – Други
8704 22 91 – – – –

Нови

Промишленост

22 %

A

A

8704 22 99 – – – –

Употребявани

Промишленост

22 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

8704 23

Официален вестник на Европейския съюз

8704 21 91 – – – – –

8704 22

Бележка

BG

––––

Употребявани

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – С максимално общо тегло, превишаващо
20 тона

8704 23 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)
– – – Други
Нови

Промишленост

22 %

A

A

8704 23 99 – – – –

Употребявани

Промишленост

22 %

A

A

L 250/1133

8704 23 91 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

– Други, с бутален двигател с искрово запалване

BG

8704 31

– – С максимално общо тегло, непревишаващо
5 тона

8704 31 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)

С двигател, чийто работен обем преви
шава 2 800 cm3

8704 31 31 – – – – –

Нови

Промишленост

22 %

A

A

8704 31 39 – – – – –

Употребявани

Промишленост

22 %

A

A

––––

С двигател, чийто работен обем не преви
шава 2 800 cm3

8704 31 91 – – – – –

Нови

Промишленост

10 %

A

A

8704 31 99 – – – – –

Употребявани

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

3,5 %

A

A

8704 32

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

––––

Бележка

L 250/1134

КН 2014

– – С максимално общо тегло, превишаващо
5 тона
16.9.2016 г.

8704 32 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други

Промишленост

22 %

A

A

8704 32 99 – – – –

Употребявани

Промишленост

22 %

A

A

Промишленост

10 %

A

A

8705 10 00 – Камиони-кранове

Промишленост

3,7 %

A

A

8705 20 00 – Автомобилни дериккранове за сондиране или
пробиване

Промишленост

3,7 %

A

A

8705 30 00 – Пожарни коли

Промишленост

3,7 %

A

A

8705 40 00 – Камиони-бетонобъркачки

Промишленост

3,7 %

A

A

8705 90 30 – – Камиони с бетон-помпи

Промишленост

3,7 %

A

A

8705 90 80 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8704 90 00 – Други

8705

8705 90

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, ка
миони-бетонобъркачки, коли за почистване на ули
ците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, колифлуорографи)

Официален вестник на Европейския съюз

Нови

BG

8704 32 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други

L 250/1135

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8706 00 11 – – За автомобилни превозни средства от № 8702
или от № 8704

Промишленост

19 %

A

A

8706 00 19 – – Други

Промишленост

6%

A

A

8706 00 91 – – За автомобилни превозни средства от № 8703

Промишленост

4,5 %

A

A

8706 00 99 – – Други

Промишленост

10 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

8706 00

Описание

Шасита за автомобилни превозни средства от
№ 8701 до 8705, оборудвани с техния двигател

Бележка

L 250/1136

Сектор

КН 2014

BG

– Шасита за тракторите от № 8701; шасита за ав
томобилните превозни средства от № 8702,
8703 или 8704, с бутален двигател със запал
ване чрез компресия (дизелов двигател или дизе
лов двигател с термостартер), с работен обем,
превишаващ 2 500 cm3 или с бутален двигател с
искрово запалване, с работен обем, превишаващ
2 800 cm3

8707

Каросерии за автомобилни превозни средства от
№ 8701 до 8705, включително кабините

8707 10

– За превозните средства от № 8703
16.9.2016 г.

8707 10 10 – – Предназначени за промишлен монтаж

Официален вестник на Европейския съюз

– Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,5 %

A

A

8707 90 10 – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпози
ция 8701 10, на автомобилни превозни сред
ства от № 8704, с бутален двигател със запал
ване чрез компресия (дизелов двигател или ди
зелов двигател с термостартер), с работен
обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с бутален
двигател с искрово запалване, с работен обем,
непревишаващ 2 800 cm3, на автомобилни
превозни средства от № 8705

Промишленост

4,5 %

A

A

8707 90 90 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 10 10 – – Предназначени за промишлен монтаж:на авто
мобилните превозни средства от № 8703, на
автомобилни превозни средства от № 8704, с
бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с тер
мостартер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с искрово
запалване, с работен обем, непревишаващ
2 800 cm3, на автомобилни превозни средства
от № 8705

Промишленост

3%

A

A

8708 10 90 – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8707 10 90 – – Други

8707 90

– Други

Части и принадлежности за автомобилни превозни
средства от № 8701 до 8705

8708 10

– Брони и техните части

Официален вестник на Европейския съюз

8708

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/1137

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8708 21 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на ав
томобилните превозни средства от № 8703,
на автомобилни превозни средства от
№ 8704, с бутален двигател със запалване
чрез компресия (дизелов двигател или дизе
лов двигател с термостартер), с работен
обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с бута
лен двигател с искрово запалване, с работен
обем, непревишаващ 2 800 cm3, на автомо
билни превозни средства от № 8705

Промишленост

3%

A

A

8708 21 90 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 29 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилните превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

Промишленост

3%

A

A

8708 29 90 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Описание

– Други части и принадлежности за каросерии
(включително кабините)

Бележка

L 250/1138

Сектор

КН 2014

BG

8708 21

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8708 29

– – Предпазни колани

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

8708 30 91 – – – За дискови спирачки

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 30 99 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

8708 30

– Спирачки и сервоспирачки; техните части

8708 30 10 – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпози
ция 8701 10, на автомобилните превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двигател
със запалване чрез компресия (дизелов двига
тел или дизелов двигател с термостартер), с ра
ботен обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с
бутален двигател с искрово запалване, с рабо
тен обем, непревишаващ 2 800 cm3, на авто
мобилни превозни средства от № 8705

– – Други

8708 40

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Скоростни кутии и техните части

L 250/1139

8708 40 20 – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпози
ция 8701 10, на автомобилните превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двигател
със запалване чрез компресия (дизелов двига
тел или дизелов двигател с термостартер), с ра
ботен обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с
бутален двигател с искрово запалване, с рабо
тен обем, непревишаващ 2 800 cm3, на авто
мобилни превозни средства от № 8705

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,5 %

A

A

– – Други

8708 40 50 – – – Скоростни кутии

Бележка

BG

Сектор

L 250/1140

КН 2014

– – – Части

От щамповани стомани

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 40 99 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 50

– Диференциални мостове (дори снабдени с други
трансмисионни устройства) и носещи оси; тех
ните части

8708 50 20 – – Предназначени за промишлен монтаж:на авто
мобилни превозни средства от № 8703, на ав
томобилни превозни средства от № 8704, с
бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с тер
мостартер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с искрово
запалване, с работен обем, непревишаващ
2 800 cm3, на автомобилни превозни средства
от № 8705

Официален вестник на Европейския съюз

8708 40 91 – – – –

– – Други

16.9.2016 г.

8708 50 35 – – – Диференциални мостове, дори снабдени с
други трансмисионни устройства, носещи
оси

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,5 %

A

A

– – – Части

8708 50 55 – – – –

––––

От щамповани стомани

Други

За носещи оси

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 50 99 – – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

– Колела, техните части и принадлежности

8708 70 10 – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпози
ция 8701 10, на автомобилни превозни сред
ства от № 8703, на автомобилни превозни
средства от № 8704, с бутален двигател със
запалване чрез компресия (дизелов двигател
или дизелов двигател с термостартер), с рабо
тен обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с бу
тален двигател с искрово запалване, с работен
обем, непревишаващ 2 800 cm3, на автомо
билни превозни средства от № 8705

Официален вестник на Европейския съюз

8708 50 91 – – – – –

8708 70

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други
L 250/1141

8708 70 50 – – – Колела от алуминий; техните части и при
надлежности, от алуминий

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8708 70 91 – – – Части за колела, отляти като един детайл
във форма на звезда, от чугун, желязо или
стомана

Промишленост

3%

A

A

8708 70 99 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

8708 80 35 – – – Амортисьори на окачване

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 80 55 – – – Стабилизиращи щанги; торзионни прътове

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

Описание

Бележка

L 250/1142

Сектор

КН 2014

BG

8708 80

– Системи за окачване и техните части (включи
телно амортисьори на окачване)

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

8708 80 20 – – Предназначени за промишлен монтаж:на авто
мобилни превозни средства от № 8703, на ав
томобилни превозни средства от № 8704, с
бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с тер
мостартер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с искрово
запалване, с работен обем, непревишаващ
2 800 cm3, на автомобилни превозни средства
от № 8705

– – – Други

От щамповани стомани

16.9.2016 г.

8708 80 91 – – – –

Описание

8708 80 99 – – – –

Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Други части и принадлежности

8708 91

– – Радиатори и техните части

Официален вестник на Европейския съюз

8708 91 20 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилни превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

– – – Други

8708 91 35 – – – –

––––

Части

От щампована стомана

L 250/1143

8708 91 91 – – – – –

Радиатори

Описание

8708 91 99 – – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

– – Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и
изпускателни тръби (ауспуси); техните части

Официален вестник на Европейския съюз

8708 92 20 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилни превозни
средства, от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

– – – Други

8708 92 35 – – – –

––––

Изпускателни гърнета (шумозаглуши
телни) и изпускателни тръби (ауспуси)

Бележка

BG

8708 92

Други

Сектор

L 250/1144

КН 2014

Части

От щампована стомана

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 92 99 – – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

16.9.2016 г.

8708 92 91 – – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8708 93 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилни превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

Промишленост

3%

A

A

8708 93 90 – – – Други

Промишленост

4,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 93

8708 94

– – Съединители и техните части

– – Волани, кормилни колони и кормилни кутии;
техните части

8708 94 20 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на ав
томобилни превозни средства от № 8703,
на автомобилни превозни средства от
№ 8704, с бутален двигател със запалване
чрез компресия (дизелов двигател или дизе
лов двигател с термостартер), с работен
обем, непревишаващ 2 500 cm3 или с бута
лен двигател с искрово запалване, с работен
обем, непревишаващ 2 800 cm3, на автомо
билни превозни средства от № 8705

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – – Други

Волани, кормилни колони и кормилни
кутии

L 250/1145

8708 94 35 – – – –

Описание

––––

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Части

Бележка

L 250/1146

КН 2014

BG

От щампована стомана

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 94 99 – – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

3%

A

A

8708 95

– – Предпазни въздушни възглавници (airbags);
техните части

8708 95 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилни превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

Официален вестник на Европейския съюз

8708 94 91 – – – – –

– – – Други

От щампована стомана

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 95 99 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

16.9.2016 г.

8708 95 91 – – – –

8708 99

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3%

A

A

– – Други

– – – Други

8708 99 93 – – – –

От щамповани стомани

Промишленост

4,5 %

A

A

8708 99 97 – – – –

Други

Промишленост

3,5 %

A

A

Промишленост

2%

A

A

8709

Официален вестник на Европейския съюз

8708 99 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж:на зе
ленчуково-градинарски трактори от подпо
зиция 8701 10, на автомобилни превозни
средства от № 8703, на автомобилни пре
возни средства от № 8704, с бутален двига
тел със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостар
тер), с работен обем, непревишаващ
2 500 cm3 или с бутален двигател с ис
крово запалване, с работен обем, непреви
шаващ 2 800 cm3, на автомобилни пре
возни средства от № 8705

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от ви
довете, използвани в заводите, складовете, приста
нищата или летищата, за транспорт на стоки на
къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използ
вани в гарите; техните части

– Кари

8709 11

– – Електрически
L 250/1147

8709 11 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

8709 19 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Евратом)

Промишленост

2%

A

A

8709 19 90 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

8709 90 00 – Части

Промишленост

3,5 %

A

A

8710 00 00 Танкове и бронирани бойни автомобили, със или
без оръжие; техните части

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

Промишленост

8%

A

A

8709 11 90 – – – Други

8709 19

– – Други

Мотоциклети (включително мотопедите) и велоси
педи със спомагателен двигател, със или без кош;
кошове

8711 10 00 – С бутален двигател, с работен обем, непревиша
ващ 50 cm3

8711 20

Официален вестник на Европейския съюз

8711

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1148

Сектор

КН 2014

– С бутален двигател, с работен обем, превишаващ
50 cm3, но непревишаващ 250 cm3

8711 20 10 – – Скутери

– – Други, с работен обем
16.9.2016 г.

8711 20 92 – – – Превишаващ 50 cm3, но непревишаващ
125 cm3

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

8%

A

A

8711 30 10 – – С работен обем, превишаващ 250 сm3, но не
превишаващ 380 сm3

Промишленост

6%

A

A

8711 30 90 – – С работен обем, превишаващ 380 сm3, но не
превишаващ 500 сm3

Промишленост

6%

A

A

8711 40 00 – С бутален двигател с работен обем, превишаващ
500 cm3, но непревишаващ 800 cm3

Промишленост

6%

A

A

8711 50 00 – С бутален двигател с работен обем, превишаващ
800 cm3

Промишленост

6%

A

A

8711 90 10 – – Велосипеди със спомагателен електрически
двигател с номинална постоянна мощност, не
превишаваща 250 W

Промишленост

6%

A

A

8711 90 90 – – Други

Промишленост

6%

A

A

Промишленост

14 %

A

A

Описание

8711 20 98 – – – Превишаващ 125 сm3, но непревишаващ
250 сm3

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8711 30

8712 00

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

8711 90

– С бутален двигател с работен обем, превишаващ
250 cm3, но непревишаващ 500 cm3

Велосипеди (включително и велосипеди на три ко
лела за пренасяне на товари), без двигател
L 250/1149

8712 00 30 – Велосипеди със сачмени лагери

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

15 %

A

A

8713 10 00 – Без придвижващо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

8713 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

8714 10 10 – – Спирачки и техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 10 20 – – Скоростни кутии и техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 10 30 – – Колела, техните части и принадлежности

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 10 40 – – Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и
изпускателни тръби (ауспуси); техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 10 50 – – Съединители и техните части

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 10 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

8714 20 00 – За инвалидни колички и други превозни сред
ства за инвалиди

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

8712 00 70 – Други
Инвалидни колички и други превозни средства за
инвалиди, дори с двигател или с друг вид придвиж
ващо устройство

Части и принадлежности за превозните средства от
№ 8711 до 8713

8714 10

– За мотоциклети (включително мотопеди)

Официален вестник на Европейския съюз

8714

BG

8713

Бележка

L 250/1150

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8714 91 10 – – – Рамки

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 91 30 – – – Предни вилки

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 91 90 – – – Части

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 92 10 – – – Джанти

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 92 90 – – – Спици

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 93 00 – – Главини (различни от спирачните главини) и
пиньони за свободните колела

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 94 20 – – – Спирачки

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 94 90 – – – Части

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 95 00 – – Седла

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 96 10 – – – Педали

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 96 30 – – – Педални механизми

Промишленост

4,7 %

A

A

Описание

– Други

8714 94

8714 96

– – Джанти и спици

– – Спирачки, включително спирачните главини и
техните части

Официален вестник на Европейския съюз

8714 92

– – Рамки и вилки и техните части

BG

8714 91

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Педали и педални механизми и техните части
L 250/1151

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 99 10 – – – Кормила

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 99 30 – – – Багажници

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 99 50 – – – Дерайльори

Промишленост

4,7 %

A

A

8714 99 90 – – – Други; части

Промишленост

4,7 %

A

A

8715 00 10 – Бебешки и детски колички

Промишленост

2,7 %

A

A

8715 00 90 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 10 92 – – C тегло непревишаващо 1 600 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 10 98 – – C тегло превишаващо 1 600 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 20 00 – Самотоварещи се или саморазтоварващи се ре
маркета и полуремаркета за селскостопански
цели

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

8714 96 90 – – – Части

Бебешки и детски колички и техните части

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни
средства; други неавтомобилни превозни средства;
техните части

8716 10

– Ремаркета и полуремаркета за обитаване или
къмпинг, тип каравана

Официален вестник на Европейския съюз

8715 00

– – Други

BG

8714 99

Бележка

L 250/1152

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Описание

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– Други ремаркета и полуремаркета за транспорт
на стоки
8716 31 00 – – Цистерни
8716 39

– – Други

8716 39 10 – – – Специално предназначени за превоз на
силно радиоактивни материали (Еuratom)

––––

Нови

8716 39 30 – – – – –

Полуремаркета

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 39 50 – – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 40 00 – Други ремаркета и полуремаркета

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 80 00 – Други превозни средства

Промишленост

1,7 %

A

A

8716 90 10 – – Шасита

Промишленост

1,7 %

A

A

8716 90 30 – – Каросерии

Промишленост

1,7 %

A

A

8716 90 50 – – Оси

Промишленост

1,7 %

A

A

8716 39 80 – – – –

Употребявани

Официален вестник на Европейския съюз

– – – Други

8716 90

Бележка

BG

Сектор

16.9.2016 г.

КН 2014

– Части

L 250/1153

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8801 00 10 – Балони и дирижабли; безмоторни самолети и
делтапланери

Промишленост

3,7 %

A

A

8801 00 90 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8802 11 00 – – С тегло, без товар, непревишаващо 2 000 kg

Промишленост

7,5 %

A

A

8802 12 00 – – С тегло, без товар, превишаващо 2 000 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8802 20 00 – Самолети и други въздухоплавателни превозни
средства с тегло, без товар, непревишаващо
2 000 kg

Промишленост

7,7 %

A

A

8802 30 00 – Самолети и други въздухоплавателни превозни
средства с тегло, без товар, превишаващо
2 000 kg, но непревишаващо 15 000 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8802 40 00 – Самолети и други въздухоплавателни превозни
средства с тегло, без товар, превишаващо
15 000 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8716 90 90 – – Други части
88

ГЛАВА 88 — ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВ
ТИКА

8801 00

Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делта
планери и други въздухоплавателни превозни сред
ства, предназначени за придвижване без двигател

Други въздухоплавателни превозни средства (на
пример хеликоптери, самолети); космически пре
возни средства (включително спътниците) и раке
тите им за изстрелване и подорбиталните въздухо
плавателни средства
– Хеликоптери

Официален вестник на Европейския съюз

8802

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1154

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8802 60 10 – – Космически превозни средства (включително
спътниците)

Промишленост

4,2 %

A

A

8802 60 90 – – Ракети за изстрелване и подорбитални възду
хоплавателни средства

Промишленост

4,2 %

A

A

8803 10 00 – Витла, ротори и техните части

Промишленост

2,7 %

A

A

8803 20 00 – Колесници и техните части

Промишленост

2,7 %

A

A

8803 30 00 – Други части за самолети или хеликоптери

Промишленост

2,7 %

A

A

8803 90 10 – – За хвърчила, различни от играчките

Промишленост

1,7 %

A

A

8803 90 20 – – За космическите превозни средства (включи
телно спътниците)

Промишленост

1,7 %

A

A

8803 90 30 – – За ракетите за изстрелване и за подорбитал
ните въздухоплавателни средства

Промишленост

1,7 %

A

A

8803 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8804 00 00 Парашути (включително управляемите парашути и
парапланери) и ротошути; техните части и принад
лежности

Промишленост

2,7 %

A

A

8802 60

Описание

– Космически превозни средства (включително
спътниците) и ракетите им за изстрелване и под
орбиталните въздухоплавателни средства

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

8803 90

Части за апаратите от № 8801 или 8802

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

8803

L 250/1155

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8805 10 10 – – Апарати и устройства за изстрелване на възду
хоплавателни апарати, и техните части

Промишленост

2,7 %

A

A

8805 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8805 21 00 – – Симулатори на въздушен бой и техните части

Промишленост

1,7 %

A

A

8805 29 00 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8805

Апарати и устройства за изстрелване на въздухопла
вателни превозни средства; спирачни апарати и ус
тройства за улесняване приземяването на въздухо
плавателни превозни средства и подобни апарати и
устройства; наземни авиотренажори; техните части

8805 10

– Апарати и устройства за изстрелване на въздухо
плавателни превозни средства и техните части;
спирачни апарати и устройства за улесняване
приземяването на въздухоплавателни превозни
средства и подобни апарати и устройства, и тех
ните части

8901

Пътнически и туристически кораби, фериботи, то
варни кораби, шлепове и подобни кораби за транс
порт на хора или стоки

8901 10

– Пътнически и туристически кораби и подобни
кораби, главно предназначени за транспорт на
хора; фериботи

8901 10 10 – – За морско корабоплаване

16.9.2016 г.

ГЛАВА 89 — МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛА
ВАНЕ

Официален вестник на Европейския съюз

– Наземни авиотренажори и техните части

89

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1156

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

8901 20 10 – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8901 20 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8901 30 10 – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8901 30 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8901 90 10 – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8901 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8902 00 10 – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8902 00 90 – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

8901 10 90 – – Други

8901 90

8902 00

– Хладилни кораби, различни от тези в подпози
ция 8901 20

– Други кораби за транспорт на стоки и други ко
раби, предназначени едновременно за транспорт
на хора и на стоки

Официален вестник на Европейския съюз

8901 30

– Кораби-цистерни (танкери)

BG

8901 20

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби
за обработка или за консервиране на продуктите от
риболова

L 250/1157

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

8903 10 10 – – С единично тегло, непревишаващо 100 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8903 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8903 91 10 – – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8903 91 90 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8903

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или
спорт; лодки с гребла и канута

8903 10

– Надуваеми лодки

8903 92

– – Платноходки, дори със спомагателен двигател

– – Моторни лодки, различни от тези с извънбор
дов двигател

8903 92 10 – – – За морско корабоплаване

Официален вестник на Европейския съюз

– Други
8903 91

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1158

Сектор

КН 2014

– – – Други
С дължина, непревишаваща 7,5 m

Промишленост

1,7 %

A

A

8903 92 99 – – – –

С дължина, превишаваща 7,5 m

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

8903 99

– – Други

8903 99 10 – – – С единично тегло, непревишаващо 100 kg

16.9.2016 г.

8903 92 91 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
С дължина, непревишаваща 7,5 m

Промишленост

1,7 %

A

A

8903 99 99 – – – –

С дължина, превишаваща 7,5 m

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8904 00 91 – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8904 00 99 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8905 10 10 – – За морско корабоплаване

Промишленост

Осв.

A

A

8905 10 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8905 20 00 – Сондажни или производствени платформи, пла
ващи или потопяеми

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8904 00

Влекачи и тласкачи

8904 00 10 – Влекачи

8905

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, пла
ващи кранове и други кораби, за които корабопла
ването има второстепенно значение по отношение
на главното им предназначение; плаващи докове;
сондажни или производствени платформи, плаващи
или потопяеми

8905 10

– Кораби-драги (дълбачки)

8905 90 10 – – За морско корабоплаване

L 250/1159

– Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Тласкачи

8905 90

BG

8903 99 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

8906 90 91 – – – С единично тегло, непревишаващо 100 kg

Промишленост

2,7 %

A

A

8906 90 99 – – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

8907 10 00 – Надуваеми салове

Промишленост

2,7 %

A

A

8907 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

8908 00 00 Кораби и други плаващи съоръжения, предназна
чени за нарязване

Промишленост

Осв.

A

A

8905 90 90 – – Други

8906

Други кораби, включително бойните плавателни
съдове и спасителните лодки, различни от тези с
гребла

8906 10 00 – Бойни плавателни съдове

– Други

8906 90 10 – – За морско корабоплаване

– – Други

8907

Официален вестник на Европейския съюз

8906 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1160

Сектор

КН 2014

Други плаващи съоръжения (например салове, ре
зервоари, шамандури, кесони и сигнални знаци)

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9001 10 10 – – Кабели, проводници на образ

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 10 90 – – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 20 00 – Поляризиращи материали на листове или на
плочи

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 30 00 – Контактни лещи

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

2,9 %

A

A

РАЗДЕЛ XVIII — ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ
КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРО
ЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И
АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУ
МЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕ
ЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ
ИЛИ АПАРАТИ

90

ГЛАВА 90 — ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ
КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРО
ЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И
АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУ
МЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНО
СТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ

9001

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; ка
бели 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 вся
какви материали, немонтирани, различни от тези
от оптически необработено стъкло

9001 10

– Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични
влакна

– Стъкла за очила от стъкло

9001 40 20 – – Некоригиращи

L 250/1161

9001 40

Официален вестник на Европейския съюз

XVIII

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – Коригиращи

BG

– – – Напълно обработени от двете страни
Еднофокусни

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 40 49 – – – –

Други

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 50

– Стъкла за очила от други материали

9001 50 20 – – Некоригиращи
– – Коригиращи
– – – Напълно обработени от двете страни
9001 50 41 – – – –

Еднофокусни

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 50 49 – – – –

Други

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 50 80 – – – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

9001 90 00 – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

6,7 %

A

A

9002

Официален вестник на Европейския съюз

9001 40 41 – – – –

9001 40 80 – – – Други

Бележка

L 250/1162

КН 2014

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи
от всякакви материали, монтирани, за инструменти
или апарати, различни от същите тези артикули, от
оптически необработено стъкло
– Обективи
16.9.2016 г.

9002 11 00 – – За снимачни апарати, за прожектори или за
фотографски или кинематографски апарати за
увеличаване или намаляване

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9002 19 00 – – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

9002 20 00 – Филтри

Промишленост

6,7 %

A

A

9002 90 00 – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

9003 11 00 – – От пластмаси

Промишленост

2,2 %

A

A

9003 19 00 – – От други материали

Промишленост

2,2 %

A

A

9003 90 00 – Части

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

2,9 %

A

A

9004 10 91 – – – Със стъкла от пластмаси

Промишленост

2,9 %

A

A

9004 10 99 – – – Други

Промишленост

2,9 %

A

A

Промишленост

2,9 %

A

A

9003

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Рамки за очила или подобни артикули и техните
части

9004

Очила (коригиращи, защитни или други) и по
добни артикули

9004 10

– Слънчеви очила

9004 10 10 – – С оптически обработени стъкла

Официален вестник на Европейския съюз

– Рамки

– – Други

– Други

9004 90 10 – – Със стъкла от пластмаси

L 250/1163

9004 90

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,9 %

A

A

9005 10 00 – Бинокли

Промишленост

4,2 %

A

A

9005 80 00 – Други инструменти

Промишленост

4,2 %

A

A

9005 90 00 – Части и принадлежности (включително корпу
сите)

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 10 00 – Фотоапарати от видовете, използвани за израбо
тване на отпечатващи клишета или цилиндри

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 30 00 – Фотоапарати, специално предназначени за под
водна или въздушна фотография, за медицински
преглед на вътрешни органи или за лаборато
риите по съдебна медицина или за съдебно иден
тифициране

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 40 00 – Фотоапарати за моментално проявяване и изго
твяне на снимките

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

Описание

9004 90 90 – – Други

Фотоапарати; апарати и устройства, включително
лампите за светкавици във фотографията, с изклю
чение на газоразрядните лампи от № 8539

Официален вестник на Европейския съюз

9006

Бинокли, далекогледи, астрономически далеко
гледи, оптични телескопи и техните корпуси; други
инструменти за астрономия и техните корпуси, с
изключение на апаратите за радиоастрономия

BG

9005

Бележка

L 250/1164

Сектор

КН 2014

– Други фотоапарати
16.9.2016 г.

9006 51 00 – – С визиране през обектива (SLR), за ленти на
рула с широчина, непревишаваща 35 mm

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 53 10 – – – Фотоапарати за еднократна употреба

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 53 80 – – – Други

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 59 00 – – Други

Промишленост

4,2 %

A

A

9006 61 00 – – Светкавици с газоразрядни лампи (наречени
„електронни светкавици“)

Промишленост

3,2 %

A

A

9006 69 00 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9006 91 00 – – За фотоапарати

Промишленост

3,7 %

A

A

9006 99 00 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9007 10 00 – Камери

Промишленост

3,7 %

A

A

9007 20 00 – Прожекционни апарати

Промишленост

3,7 %

A

A

9006 52 00 – – Други, за ленти на рула с широчина, по-малка
от 35 mm
9006 53

– – Други, за ленти на рула с широчина 35 mm

– Части и принадлежности

Официален вестник на Европейския съюз

– Апарати и устройства, включително лампите за
светкавици във фотографията

9007

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с
вградени апарати за запис или възпроизвеждане на
звук

L 250/1165

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9007 91 00 – – За камери

Промишленост

3,7 %

A

A

9007 92 00 – – За прожекционни апарати

Промишленост

3,7 %

A

A

9008 50 00 – Проектори, апарати за увеличаване или намаля
ване

Промишленост

3,7 %

A

A

9008 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

3,7 %

A

A

9010 10 00 – Апарати и оборудване за автоматично проявя
ване на фотографски ленти, на кинематографски
филми или на фотографска хартия на рула, или
за автоматично копиране на проявените ленти
върху рула от фотографска хартия

Промишленост

2,7 %

A

A

9010 50 00 – Други апарати и оборудване за фотолаборатории
или кинолаборатории; негатоскопи

Промишленост

2,7 %

A

A

9010 60 00 – Екрани за прожектиране

Промишленост

2,7 %

A

A

9010 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,7 %

A

A

– Части и принадлежности

9008

Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване
или намаляване

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за
кинолаборатории, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за
прожектиране

Официален вестник на Европейския съюз

9010

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1166

Сектор

КН 2014

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9011 10 10 – – Снабдени със специално оборудване, предназ
начено за манипулиране и пренасяне на полу
проводниковите пластини (wafers) или ре
шетки

Промишленост

Осв.

A

A

9011 10 90 – – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

9011 20 10 – – Микроскопи за микрофотография, снабдени
със специално оборудване, предназначено за
манипулиране и пренасяне на полупроводни
ковите пластини (wafers) или решетки

Промишленост

Осв.

A

A

9011 20 90 – – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

9011 80 00 – Други микроскопи

Промишленост

6,7 %

A

A

9011 90 10 – – За апаратите от подпозиции 9011 10 10 или
9011 20 10

Промишленост

Осв.

A

A

9011 90 90 – – Други

Промишленост

6,7 %

A

A

Описание

Оптични микроскопи, включително микроскопите
за микрофотография, микрокинематография или
микропрожекция

9011 10

– Стереоскопични микроскопи

BG

9011

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

9011 90

– Други микроскопи за микрофотография, микро
кинематография или микропрожекция

Официален вестник на Европейския съюз

9011 20

– Части и принадлежности

L 250/1167

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9012 10 10 – – Електронни микроскопи за микрофотография,
снабдени със специално оборудване, предназ
начено за манипулиране и пренасяне на полу
проводниковите пластини (wafers) или ре
шетки

Промишленост

Осв.

A

A

9012 10 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9012 90 10 – – За апаратите от подпозиция 9012 10 10

Промишленост

Осв.

A

A

9012 90 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9013 10 00 – Оптични мерници за оръжия; перископи; оку
ляри за машини, апарати или инструменти от
настоящата глава или от раздел ХVI

Промишленост

4,7 %

A

A

9013 20 00 – Лазери, различни от лазерните диоди

Промишленост

4,7 %

A

A

Описание

Микроскопи, различни от оптичните; дифракто
графи

9012 10

– Микроскопи, различни от оптичните; дифракто
графи

BG

9012

Бележка

L 250/1168

Сектор

КН 2014

9013

– Части и принадлежности

Официален вестник на Европейския съюз

9012 90

Устройства с течни кристали, непредставляващи ар
тикули, включени по-специално другаде; лазери,
различни от лазерните диоди; други оптични апа
рати и инструменти, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9013 80 20 – – – Течнокристални индикатори с активна ма
трица

Промишленост

Осв.

A

A

9013 80 30 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9013 80 90 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9013 90 10 – – За течнокристални индикатори (LCD)

Промишленост

Осв.

A

A

9013 90 90 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9014 20 20 – – Инерционни навигационни централи

Промишленост

3,7 %

A

A

9014 20 80 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9014 80 00 – Други инструменти и апарати

Промишленост

3,7 %

A

A

9013 80

Описание

– Други устройства, апарати и инструменти

9014

– Части и принадлежности

Компаси, включително навигационните компаси;
други инструменти и апарати за навигация

9014 10 00 – Компаси, включително навигационните компаси
9014 20

Официален вестник на Европейския съюз

9013 90

BG

– – Течнокристални индикатори

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Инструменти и апарати за въздушна или косми
ческа навигация (различни от компасите)

L 250/1169

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 10 10 – – Електронни

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 20 10 – – Електронни

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 20 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 30 10 – – Електронни

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 30 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 40 10 – – Електронни

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 40 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9014 90 00 – Части и принадлежности
9015

Инструменти и апарати за геодезия, топография, зе
мемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрогра
фия, океанография, хидрология, метеорология или
геофизика, с изключение на компасите; далекомери

9015 10

– Далекомери

9015 30

9015 40

– Теодолити и тахиметри (тахеометри)

– Нивелири

Официален вестник на Европейския съюз

9015 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1170

Сектор

КН 2014

– Инструменти и апарати за фотограметрия

16.9.2016 г.

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9015 80 11 – – – За метеорология, хидрология и геофизика

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 80 19 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 80 91 – – – За геодезия, топография, земемерство, ниве
лиране и хидрография

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 80 93 – – – За метеорология, хидрология и геофизика

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 80 99 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9015 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,7 %

A

A

9016 00 10 – Везни

Промишленост

3,7 %

A

A

9016 00 90 – Части и принадлежности

Промишленост

3,7 %

A

A

9015 80

Описание

– Други инструменти и апарати

BG

– – Електронни

Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

9016 00

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със
или без теглилки

L 250/1171

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9017 10 10 – – Плотери

Промишленост

Осв.

A

A

9017 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9017 20 05 – – Плотери

Промишленост

Осв.

A

A

9017 20 10 – – Други инструменти за чертане

Промишленост

2,7 %

A

A

9017 20 39 – – Инструменти за трасиране

Промишленост

2,7 %

A

A

9017 20 90 – – Сметачни инструменти

Промишленост

2,7 %

A

A

9017 30 00 – Микрометри, шублери, калибри и шаблони

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9017

Инструменти за чертане, трасиране или смятане
(например чертожни машини, пантографи, транс
портири, чертожни комплекти, сметачни линии,
дискове); ръчни инструменти за измерване на дъл
жини (например метри, микрометри, шублери и ка
либри), неупоменати, нито включени другаде в на
стоящата глава

9017 10

– Чертожни маси и машини, дори автоматични

– Други инструменти

9017 80 10 – – Метри и мерителни линии

16.9.2016 г.

9017 80

– Други инструменти за чертане, трасиране или
смятане

Официален вестник на Европейския съюз

9017 20

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1172

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9017 80 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9017 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,7 %

A

A

9018 11 00 – – Електрокардиографи

Промишленост

Осв.

A

A

9018 12 00 – – Апарати за диагностика чрез ултразвуково ска
ниране (скенери)

Промишленост

Осв.

A

A

9018 13 00 – – Апарати за диагностика чрез визуализация на
магнитния резонанс

Промишленост

Осв.

A

A

9018 14 00 – – Апарати за сцинтиграфия

Промишленост

Осв.

A

A

9018 19 10 – – – Апарати за синхронно наблюдение на два
или повече физиологически параметри

Промишленост

Осв.

A

A

9018 19 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9018 20 00 – Апарати с ултравиолетови или инфрачервени
лъчи

Промишленост

Осв.

A

A

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или вете
ринарни инструменти и апарати, включително апа
ратите за сцинтиграфия и другите електромедицин
ски апарати, както и апаратите за изследване на
зрението
Официален вестник на Европейския съюз

– Електродиагностични апарати (включително апа
ратите за функционално изследване или за на
блюдение на физиологическите параметри)

9018 19

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

L 250/1173

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9018 31 10 – – – Пластмасови

Промишленост

Осв.

A

A

9018 31 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9018 32 10 – – – Тръбовидни метални игли

Промишленост

Осв.

A

A

9018 32 90 – – – Игли за шевове

Промишленост

Осв.

A

A

9018 39 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

– Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и
подобни инструменти

Бележка

L 250/1174

Сектор

КН 2014

BG

9018 31

– – Тръбовидни метални игли и игли за шевове

Официален вестник на Европейския съюз

9018 32

– – Спринцовки, със или без игли

– Други инструменти и апарати за зъболечение

9018 41 00 – – Зъболекарски бормашини, дори комбинирани
върху обща основа с друго зъболекарско обо
рудване

9018 49

– – Други
16.9.2016 г.

9018 49 10 – – – Фрези, дискове, свредла и четки, за зъболе
карски бормашини

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9018 50 10 – – Неоптични

Промишленост

Осв.

A

A

9018 50 90 – – Оптични

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 10 – – Инструменти и апарати за измерване на кръв
ното налягане

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 20 – – Ендоскопи

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 30 – – Изкуствени бъбреци

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 40 – – Диатермични апарати

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 50 – – Апарати за преливане на кръв

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 60 – – Анестезиологични инструменти и апарати

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 75 – – Апарати за нервна стимулация

Промишленост

Осв.

A

A

9018 90 84 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9018 49 90 – – – Други

9018 50

– Други офталмологични инструменти и апарати

– Други инструменти и апарати

Официален вестник на Европейския съюз

9018 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/1175

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9019 10 10 – – Електрически апарати за вибромасаж

Промишленост

Осв.

A

A

9019 10 90 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9019 20 00 – Апарати за озонотерапия, кислородотерапия,
аерозолна терапия, дихателни апарати за реани
мация и други апарати за дихателна терапия

Промишленост

Осв.

A

A

9020 00 00 Други дихателни апарати и газови маски, с изклю
чение на защитните маски без механизъм и без сме
няем филтриращ елемент

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9019

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апа
рати за психотехника; апарати за озонотерапия,
кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни
апарати за реанимация и други апарати за диха
телна терапия

9019 10

– Апарати за механотерапия; апарати за масаж;
апарати за психотехника

Ортопедични апарати и артикули, включително ме
дико-хирургически колани и бандажи и патерици;
шини, корита и други артикули и апарати за фрак
тури; артикули и апарати за протези; слухови апа
рати и други апарати за носене в ръка, върху тя
лото или за имплантиране в организма с цел да се
компенсира недостатък или недъг

9021 10

– Апарати за ортопедия или за фрактури
16.9.2016 г.

9021 10 10 – – Ортопедични артикули и апарати

Официален вестник на Европейския съюз

9021

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1176

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9021 21 10 – – – От пластмаси

Промишленост

Осв.

A

A

9021 21 90 – – – От други материали

Промишленост

Осв.

A

A

9021 29 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9021 39 10 – – – Очни

Промишленост

Осв.

A

A

9021 39 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9021 40 00 – Слухови апарати, с изключение на частите и
принадлежностите

Промишленост

Осв.

A

A

9021 50 00 – Сърдечни стимулатори, с изключение на частите
и принадлежностите

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

9021 10 90 – – Артикули и апарати за фрактури

9021 21

BG

– Артикули и апарати за зъбни протези
– – Изкуствени зъби

9021 31 00 – – Ставни протези

– Други

9021 90 10 – – Части и принадлежности за слухови апарати

L 250/1177

9021 90

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

– Други артикули и апарати за протези

9021 39

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9022 12 00 – – Томографски апарати, управлявани от автома
тична машина за обработка на информация

Промишленост

Осв.

A

A

9022 13 00 – – Други, за зъболекарско приложение

Промишленост

Осв.

A

A

9022 14 00 – – Други, за медицинско, хирургическо или вете
ринарно приложение

Промишленост

Осв.

A

A

9022 19 00 – – За други приложения

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Описание

9021 90 90 – – Други
Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използ
ващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за ме
дицинско, хирургическо, зъболекарско или ветери
нарно приложение, включително апаратите за
рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рент
геновите тръби и други устройства, генериращи Х
(рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, ко
мандните пултове, екраните, масите, креслата и
други подобни за изследване или лечение

BG

9022

Бележка

L 250/1178

Сектор

КН 2014

Официален вестник на Европейския съюз

– Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицин
ско, хирургическо, зъболекарско или ветери
нарно приложение, включително апаратите за
рентгенофлуорография или рентгенотерапия

– Апарати, използващи алфа, бета или гама излъч
вания, дори за медицинско, хирургическо, зъбо
лекарско или ветеринарно приложение, включи
телно апаратите за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия
16.9.2016 г.

9022 21 00 – – За медицинско, хирургическо, зъболекарско
или ветеринарно приложение

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9022 29 00 – – За други приложения

Промишленост

2,1 %

A

A

9022 30 00 – Тръби с Х (рентгенови) лъчи

Промишленост

2,1 %

A

A

9022 90 00 – Други, включително частите и принадлежно
стите

Промишленост

2,1 %

A

A

9023 00 10 – За обучение по физика, химия или техника

Промишленост

1,4 %

A

A

9023 00 80 – Други

Промишленост

1,4 %

A

A

9024 10 11 – – – Универсални и за изпитване на опън

Промишленост

3,2 %

A

A

9024 10 13 – – – За изпитване на твърдост

Промишленост

3,2 %

A

A

9024 10 19 – – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9024 10 90 – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9023 00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за
демонстриране (например при обучение или из
ложби), които не могат да служат за други цели

9024

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън,
натиск, еластичност или други механични характе
ристики на материалите (например метали, дърво,
текстил, хартия, пластмаси)

9024 10

– Машини и апарати за изпитване на метали

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Електронни

L 250/1179

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9024 80 11 – – – За изпитване на текстил, хартия и картон

Промишленост

3,2 %

A

A

9024 80 19 – – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9024 80 90 – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9024 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,1 %

A

A

9025 11 20 – – – Медицински или ветеринарни

Промишленост

Осв.

A

A

9025 11 80 – – – Други

Промишленост

2,8 %

A

A

9025 19 20 – – – Електронни

Промишленост

3,2 %

A

A

9025 19 80 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9024 80

Описание

– Други машини и апарати

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи
инструменти, термометри, пирометри, барометри,
влагомери и психрометри, със или без устройства
за регистриране, дори комбинирани помежду си
– Термометри и пирометри, некомбинирани с
други инструменти

9025 11

9025 19

Официален вестник на Европейския съюз

9025

BG

– – Електронни

Бележка

L 250/1180

Сектор

КН 2014

– – С течност, с директно отчитане

– – Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,1 %

A

A

9025 80 40 – – – Електронни

Промишленост

3,2 %

A

A

9025 80 80 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9025 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

3,2 %

A

A

9026 10 21 – – – Дебитомери

Промишленост

Осв.

A

A

9026 10 29 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9025 80

– Други инструменти

9025 80 20 – – Барометри, некомбинирани с други инстру
менти

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

Инструменти и апарати за измерване или контрол
на дебита, нивото, налягането или другите промен
ливи характеристики на течности или газове (на
пример дебитомери, нивопоказатели, манометри,
топломери), с изключение на инструментите и апа
ратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032

9026 10

– За измерване или контрол на дебита или нивото
на течностите

Официален вестник на Европейския съюз

9026

– – Електронни

9026 10 81 – – – Дебитомери

L 250/1181

– – Други

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9026 20 40 – – – Спирални манометри или манометри с ме
тална манометрична мембрана

Промишленост

Осв.

A

A

9026 20 80 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9026 80 20 – – Електронни

Промишленост

Осв.

A

A

9026 80 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9026 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

Описание

9026 10 89 – – – Други
– За измерване или контрол на налягането

9026 20 20 – – Електронни

BG

9026 20

Бележка

L 250/1182

Сектор

КН 2014

– – Други

– Други инструменти и апарати

Инструменти и апарати за физични или химични
анализи (например поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, анализатори на газове или на дим);
инструменти и апарати за изпитване на вискози
тета, порьозността, разширяването, повърхностното
напрежение или други подобни, или за калориме
трични, акустични или фотометрични измервания
(включително експозиметрите); микротоми

9027 10

– Анализатори на газове или на дим

9027 10 10 – – Електронни

16.9.2016 г.

9027

Официален вестник на Европейския съюз

9026 80

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9027 10 90 – – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

9027 20 00 – Хроматографи и апарати за електрофореза

Промишленост

Осв.

A

A

9027 30 00 – Спектрометри, спектрофотометри и спектро
графи, използващи оптичните лъчения (ултравио
летови, видими, инфрачервени)

Промишленост

Осв.

A

A

9027 50 00 – Други инструменти и апарати, използващи оп
тични лъчения (ултравиолетови, видими, инфра
червени)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

9027 80

– Други инструменти и апарати

9027 80 05 – – Експозиметри (светломери)
– – Други
– – – Електронни
pH-метри, rH-метри и други апарати за
измерване на проводимостта

Промишленост

Осв.

A

A

9027 80 13 – – – –

Апарати за анализ на физичните свойства
на полупроводниковите материали или
на подложките за течнокристалните ин
дикатори или на изолационните и прово
дими покрития, нанасяни в процеса на
производството на полупроводниковите
пластини (wafers) или на течнокристални
индикатори

Промишленост

Осв.

A

A

9027 80 17 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

L 250/1183

9027 80 11 – – – –

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Вискозиметри, порьозиметри и дилатоме
три

Промишленост

Осв.

A

A

9027 80 99 – – – –

Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

2,5 %

A

A

9027 90 50 – – – За апаратите от подпозиции 9027 20 до
9027 80

Промишленост

Осв.

A

A

9027 90 80 – – – За микротоми или за анализаторите на га
зове или на дим

Промишленост

2,5 %

A

A

9028 10 00 – Броячи за газове

Промишленост

2,1 %

A

A

9028 20 00 – Броячи за течности

Промишленост

2,1 %

A

A

Промишленост

2,1 %

A

A

9027 90

– Микротоми; части и принадлежности

– – Части и принадлежности

9028 30

Броячи за газове, течности или електричество,
включително броячите за тяхното еталониране

Официален вестник на Европейския съюз

9027 90 10 – – Микротоми

9028

BG

9027 80 91 – – – –

Бележка

L 250/1184

КН 2014

– Броячи за електричество

9028 30 11 – – – Еднофазен

16.9.2016 г.

– – За променлив ток

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9028 30 19 – – – Многофазен

Промишленост

2,1 %

A

A

9028 30 90 – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9028 90 10 – – За броячи за електричество

Промишленост

2,1 %

A

A

9028 90 90 – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

Промишленост

1,9 %

A

A

9029 20 31 – – – Скоростомери за сухопътни превозни сред
ства

Промишленост

2,6 %

A

A

9029 20 38 – – – Други

Промишленост

2,6 %

A

A

9029 20 90 – – Стробоскопи

Промишленост

2,6 %

A

A

9029 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,2 %

A

A

9028 90

– Части и принадлежности

Други броячи (например броячи на обороти,
броячи на продукция, таксиметри, броячи за изми
нато разстояние, крачкомери), скоростомери и та
хометри, различни от тези от № 9014 или 9015;
стробоскопи

9029 10 00 – Броячи на обороти или на продукция, таксиме
три, броячи на изминато разстояние, крачкомери
и подобни броячи
9029 20

– Скоростомери и тахометри; стробоскопи

Официален вестник на Европейския съюз

9029

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Скоростомери и тахометри

L 250/1185

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,2 %

A

A

9030 20 10 – – Електроннолъчеви

Промишленост

4,2 %

A

A

9030 20 30 – – Други, с регистриращо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

9030 20 91 – – – Електронни

Промишленост

Осв.

A

A

9030 20 99 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9030 31 00 – – Мултиметри без регистриращо устройство

Промишленост

4,2 %

A

A

9030 32 00 – – Мултиметри с регистриращо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

4,2 %

A

A

9030

Описание

9030 10 00 – Инструменти и апарати за измерване или откри
ване на йонизиращи лъчения
9030 20

BG

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други ин
струменти 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 лъ
чения

Бележка

L 250/1186

Сектор

КН 2014

– Осцилоскопи и осцилографи
Официален вестник на Европейския съюз

– – Други

– Други инструменти и апарати за измерване или
контрол на напрежение, сила на тока, съпроти
вление или мощност

– – Други, без регистриращо устройство

9030 33 10 – – – Електронни

16.9.2016 г.

9030 33

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Други
Промишленост

2,1 %

A

A

9030 33 99 – – – –

Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9030 39 00 – – Други, с регистриращо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

9030 40 00 – Други инструменти и апарати, специално пред
назначени за телекомуникационната техника (на
пример апарати за междуканално прослушване,
апарати за измерване затихването на сигнала в
телефонната линия, измерватели на изкривява
нията на полезния сигнал, псофометри)

Промишленост

Осв.

A

A

9030 82 00 – – За измерване или контрол на полупроводни
кови пластини (wafers) или на полупроводни
кови прибори

Промишленост

Осв.

A

A

9030 84 00 – – Други, с регистриращо устройство

Промишленост

Осв.

A

A

9030 89 30 – – – Електронни

Промишленост

Осв.

A

A

9030 89 90 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

9030 90 20 – – За апаратите от подпозиция 9030 82 00

Промишленост

Осв.

A

A

9030 90 85 – – Други

Промишленост

2,5 %

A

A

– Други инструменти и апарати

9030 89

9030 90

Официален вестник на Европейския съюз

Волтметри

BG

9030 33 91 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

– Части и принадлежности
L 250/1187

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9031 10 00 – Машини за балансиране на механичните части

Промишленост

2,8 %

A

A

9031 20 00 – Изпитателни стендове

Промишленост

2,8 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9031 49 10 – – – Профилпроектори

Промишленост

2,8 %

A

A

9031 49 90 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9031

Описание

Инструменти, апарати и машини за измерване или
контрол, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава; профилпроектори

Бележка

L 250/1188

Сектор

КН 2014

BG

– Други оптични инструменти и апарати

9031 49

9031 80

– – Други

– Други инструменти, апарати и машини

Официален вестник на Европейския съюз

9031 41 00 – – За контрол на полупроводникови пластини
(wafers) и прибори или за контрол на маски
или решетки, използвани в процеса на произ
водството на полупроводникови прибори

– – Електронни
– – – За измерване или контрол на геометрични
величини
За контрол на полупроводникови пла
стини (wafers) и прибори или за контрол
на маски или решетки, използвани в про
цеса на производството на полупроводни
кови прибори

Промишленост

Осв.

A

A

9031 80 34 – – – –

Други

Промишленост

2,8 %

A

A

16.9.2016 г.

9031 80 32 – – – –

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4%

A

A

9031 80 91 – – – За измерване или контрол на геометрични
величини

Промишленост

2,8 %

A

A

9031 80 98 – – – Други

Промишленост

4%

A

A

9031 90 20 – – За апаратите от подпозиция 9031 41 00 или
за оптичните инструменти и апарати за измер
ване на нивото на замърсяване с частици на
повърхността на полупроводниковите пла
стини (wafers) от подпозиция 9031 49 90

Промишленост

Осв.

A

A

9031 90 30 – – За апаратите от подпозиция 9031 80 32

Промишленост

Осв.

A

A

9031 90 85 – – Други

Промишленост

2,8 %

A

A

Промишленост

2,8 %

A

A

9032 10 81 – – – С електрическо задействане

Промишленост

2,1 %

A

A

9032 10 89 – – – Други

Промишленост

2,1 %

A

A

Описание

9031 80 38 – – – Други

– Части и принадлежности

9032

Инструменти и апарати за автоматично регулиране
или контрол

9032 10

– Термостати

9032 10 20 – – Електронни

Официален вестник на Европейския съюз

9031 90

BG

– – Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други
L 250/1189

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,8 %

A

A

9032 81 00 – – Хидравлични или пневматични

Промишленост

2,8 %

A

A

9032 89 00 – – Други

Промишленост

2,8 %

A

A

9032 90 00 – Части и принадлежности

Промишленост

2,8 %

A

A

9033 00 00 Части и принадлежности, неупоменати, нито вклю
чени другаде в настоящата глава, за машини, апа
рати, инструменти или артикули от глава 90

Промишленост

3,7 %

A

A

9101 11 00 – – Само с механично отчитане

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 19 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Описание

9032 20 00 – Маностати

ГЛАВА 91 — ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

9101

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

Официален вестник на Европейския съюз

91

BG

– Други инструменти и апарати

Бележка

L 250/1190

Сектор

КН 2014

– Ръчни часовници, с електрически принцип на
действие, дори с вграден хронометър

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– Други ръчни часовници, дори с вграден хрономе
тър
4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 29 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 91 00 – – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9101 99 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

– Други

9102

Официален вестник на Европейския съюз

Промишленост

BG

9101 21 00 – – С автоматично навиване

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни
часовници (включително хронометри от същите ви
дове), различни от тези от № 9101
– Ръчни часовници с електрически принцип на
действие, дори с вграден хронометър

L 250/1191

9102 11 00 – – Само с механично отчитане

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 19 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 21 00 – – С автоматично навиване

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 29 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 91 00 – – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

9102 99 00 – – Други

Промишленост

4,5 % MIN
0,3 EUR/p/st
MAX
0,8 EUR/p/st

A

A

BG

9102 12 00 – – Само с оптикоелектронно отчитане

Бележка

L 250/1192

КН 2014

Официален вестник на Европейския съюз

– Други ръчни часовници, дори с вграден хрономе
тър

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9103 10 00 – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,7 %

A

A

9103 90 00 – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9104 00 00 Часовници за командни табла и подобни часов
ници за автомобили, въздухоплавателни превозни
средства, кораби или други превозни средства

Промишленост

3,7 %

A

A

9105 11 00 – – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,7 %

A

A

9105 19 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9105 21 00 – – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,7 %

A

A

9105 29 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9105 91 00 – – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,7 %

A

A

9105 99 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9103

9105

Будилници и други часовници, с часовников меха
низъм с малък обем

Будилници и други часовници, с часовников меха
низъм, неотговарящ на определението в забележка 3
от настоящата глава
– Будилници

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Стенни часовници

– Други

L 250/1193

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9106 10 00 – Апарати за регистриране присъствието; апарати
за отбелязване на часа и датата

Промишленост

4,7 %

A

A

9106 90 00 – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9107 00 00 Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволя
ващи да се задвижи механизъм в определено време,
снабдени с часовников механизъм или със синхро
нен двигател

Промишленост

4,7 %

A

A

9108 11 00 – – Само с механично отчитане или с устройство,
което позволява вграждането на приспособле
ние за механично отчитане

Промишленост

4,7 %

A

A

9108 12 00 – – Само с оптикоелектронно отчитане

Промишленост

4,7 %

A

A

9108 19 00 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9106

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)

Бележка

BG

Часовникови механизми с малък обем, комплекто
вани и сглобени

Официален вестник на Европейския съюз

9108

Описание

L 250/1194

Сектор

КН 2014

– С електрически принцип на действие

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9108 90 00 – Други

Промишленост

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9109 10 00 – С електрически принцип на действие

Промишленост

4,7 %

A

A

9109 90 00 – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9110 11 10 – – – С баланс със спирална пружина

Промишленост

5 % MIN
0,17 EUR/p/st

A

A

9110 11 90 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9110 12 00 – – Некомплектовани механизми, сглобени

Промишленост

3,7 %

A

A

9110 19 00 – – Заготовки

Промишленост

4,7 %

A

A

9110 90 00 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9109

Часовникови механизми, различни от тези с малък
обем, комплектовани и сглобени

Комплектовани часовникови механизми, несгло
бени или частично сглобени (шаблони); некомплек
товани часовникови механизми, сглобени; заго
товки за часовникови механизми
– За часовници с малък обем

9110 11

9111

– – Комплектовани механизми, несглобени или ча
стично сглобени (шаблони)

Официален вестник на Европейския съюз

9110

BG

9108 20 00 – С автоматично навиване

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

Корпуси за часовниците от № 9101 или 9102 и
техните части
L 250/1195

9111 10 00 – Корпуси от благородни метали или от плакета
или дублета от благородни метали

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9111 80 00 – Други корпуси

Промишленост

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9111 90 00 – Части

Промишленост

0,5 EUR/p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

A

A

9112 20 00 – Кутии и шкафове

Промишленост

2,7 %

A

A

9112 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

9113 10 10 – – От благородни метали

Промишленост

2,7 %

A

A

9113 10 90 – – От плакета или дублета от благородни метали

Промишленост

3,7 %

A

A

9113 20 00 – От неблагородни метали, дори позлатени или
посребрени

Промишленост

6%

A

A

9113 90 00 – Други

Промишленост

6%

A

A

BG

9111 20 00 – Корпуси от неблагородни метали, дори позла
тени или посребрени

Бележка

L 250/1196

КН 2014

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните
части

9113

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните
части

9113 10

– От благородни метали или от плакета или ду
блета от благородни метали

Официален вестник на Европейския съюз

9112

16.9.2016 г.

9114 10 00 – Пружини, включително спиралните пружини

Промишленост

3,7 %

A

A

9114 30 00 – Циферблати

Промишленост

2,7 %

A

A

9114 40 00 – Пластини и мостове

Промишленост

2,7 %

A

A

9114 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9201 10 10 – – Нови

Промишленост

4%

A

A

9201 10 90 – – Употребявани

Промишленост

4%

A

A

9201 20 00 – Рояли

Промишленост

4%

A

A

9201 90 00 – Други

Промишленост

4%

A

A

9202 10 10 – – Цигулки

Промишленост

3,2 %

A

A

9202 10 90 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9114

Други части за часовници

92

ГЛАВА 92 — МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧА
СТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУ
МЕНТИ

9201

Пиана, дори автоматични; клавесини и други
струнни инструменти с клавиатура

9201 10

– Пиана

9202

Други струнни музикални инструменти (например
китари, цигулки, арфи)

9202 10

– Лъкови

Бележка

L 250/1197

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9202 90 30 – – Китари

Промишленост

3,2 %

A

A

9202 90 80 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

9205 90 10 – – Акордеони и подобни инструменти

Промишленост

3,7 %

A

A

9205 90 30 – – Устни хармоники

Промишленост

3,7 %

A

A

9205 90 50 – – Органи с тръби и с клавиатура; хармониуми и
подобни инструменти с клавиатура и сво
бодни метални плочи

Промишленост

3,2 %

A

A

9205 90 90 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9206 00 00 Ударни музикални инструменти (например бара
бани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, ма
ракаси)

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

3,2 %

A

A

9202 90

9205

– Други

Духови музикални инструменти (например органи
с тръби и с клавиатура, акордеони, кларинети,
тромпети, гайди), различни от оркестриони и ла
терни

– Други

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда
или се усилва по електрически начин (например
органи, китари, акордеони)

9207 10

– Клавирни инструменти, различни от акордеоните

9207 10 10 – – Органи

16.9.2016 г.

9207

Официален вестник на Европейския съюз

9205 10 00 – Медни инструменти
9205 90

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1198

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9207 10 30 – – Дигитални пиана

Промишленост

3,2 %

A

A

9207 10 50 – – Синтезатори

Промишленост

3,2 %

A

A

9207 10 80 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

9207 90 10 – – Китари

Промишленост

3,7 %

A

A

9207 90 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9208 10 00 – Музикални кутии

Промишленост

2,7 %

A

A

9208 90 00 – Други

Промишленост

3,2 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9207 90

9209

– Други

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи
птички и други музикални инструменти, невклю
чени в друга позиция на настоящата глава; вся
какви видове свирки за примамване на животни;
свирки, рогове и други инструменти за повикване
или сигнализация чрез уста

Части (например механизми
принадлежности (например
за апаратите за механична
инструменти; метрономи и
видове

Официален вестник на Европейския съюз

9208

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

за музикални кутии) и
карти, дискове и рула
музика) за музикални
камертони от всички

9209 30 00 – Струни

9209 91 00 – – Части и принадлежности за пиана

L 250/1199

– Други

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9209 92 00 – – Части и принадлежности за музикалните ин
струменти от № 9202

Промишленост

2,7 %

A

A

9209 94 00 – – Части и принадлежности за музикалните ин
струменти от № 9207

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9209 99

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1200

Сектор

КН 2014

– – Други

Официален вестник на Европейския съюз

9209 99 20 – – – Части и принадлежности за музикалните
инструменти от № 9205
– – – Други
Метрономи, камертони и свирки за на
стройване на инструменти

Промишленост

3,2 %

A

A

9209 99 50 – – – –

Механизми за музикални кутии

Промишленост

1,7 %

A

A

9209 99 70 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

X

XIX

РАЗДЕЛ XIX — ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

93

ГЛАВА 93 — ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

9301

Бойни оръжия, различни от револверите, пистоле
тите и хладните оръжия

9301 10 00 – Артилерийски оръжия (например оръдия, гау
бици и минохвъргачки)

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

16.9.2016 г.

9209 99 40 – – – –

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9301 20 00 – Тръбни уредби за изстрелване на ракети; огнех
въргачки; гранатомети; тръбни торпедни апарати
и подобни апарати

Промишленост

Осв.

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9301 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9302 00 00 Револвери и пистолети, различни от тези от
№ 9303 или 9304

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9303

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 по
добни, предназначени единствено за изстрелването
на сигнални ракети, пистолети и револвери за из
стрелване на халосни патрони, пистолети за предва
рително зашеметяване на добитъка при клане, оръ
дия за изстрелване на котвени въжета)

9303 10 00 – Огнестрелни оръжия, които могат да се зареждат
само през дулото

9303 20

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други пушки и карабини за лов или за спортна
стрелба, имащи най-малко една гладка цев

L 250/1201

9303 20 10 – – С една гладка цев

9303 20 95 – – Други

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9303 30 00 – Други пушки и карабини за лов или за спортна
стрелба

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9303 90 00 – Други

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9304 00 00 Други оръжия (например пушки, карабини и пи
столети със спусък, със сгъстен въздух или газ,
палки), с изключение на тези от № 9307

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9305 10 00 – За револвери или пистолети

Промишленост

3,2 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9305 20 00 – За пушки или карабини от № 9303

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9305

Бележка

Части и принадлежности за артикулите от № 9301
до 9304

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1202

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9305 91 00 – – За бойни оръжия от № 9301

Промишленост

Осв.

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9305 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 21 00 – – Патрони

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 29 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

Описание

Бележка

– Други

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

BG

Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и
други муниции и снаряди, и техните части, вклю
чително сачмите, ловните куршуми и набивките за
патрони

– Патрони за пушки или карабини с гладка цев и
техните части; оловни патрони за въздушни пу
шки

Официален вестник на Европейския съюз

9306

L 250/1203

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 30 30 – – – За бойни оръжия

Промишленост

1,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 30 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 90 10 – – Муниции и снаряди с бойно предназначение

Промишленост

1,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 90 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

X

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

9306 30

Бележка

– Други патрони и техните части

9306 30 10 – – За револвери и пистолети от № 9302 или за
леки картечници от № 9301

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1204

Сектор

КН 2014

– – Други
Официален вестник на Европейския съюз

9306 90

– Други

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

X

9401 10 00 – Седалки от видовете, използвани във въздухопла
вателни средства

Промишленост

Осв.

A

A

9401 20 00 – Седалки от видовете, използвани в автомобилни
превозни средства

Промишленост

3,7 %

A

A

9401 30 00 – Въртящи се столове, регулируеми на височина

Промишленост

Осв.

A

A

9401 40 00 – Мебели за сядане, които могат да стават на легла,
различни от оборудването за къмпинг или за гра
дини,

Промишленост

Осв.

A

A

9401 51 00 – – От бамбук или от ратан

Промишленост

5,6 %

A

A

9401 59 00 – – Други

Промишленост

5,6 %

A

A

9307 00 00 Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръ
жия, техните части и ножници

XX

РАЗДЕЛ XX — РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ

94

ГЛАВА 94 — МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУР
ГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; СПАЛНИ АРТИКУЛИ И
ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, НЕУПО
МЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; РЕ
КЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТ
ЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АР
ТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ

9401

Мебели за сядане (с изключение на тези от
№ 9402), дори превръщащи се на легла, и техните
части

Бележка

Чрез дерогация от принципа за безмитно и без
квотно третиране, предоставено на продуктите с
произход от БЛМНС по силата на член 24, пара
граф 1

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Мебели за сядане от ратан, от ракита, от бамбук
или от подобни материали
L 250/1205

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9401 61 00 – – Тапицирани

Промишленост

Осв.

A

A

9401 69 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9401 71 00 – – Тапицирани

Промишленост

Осв.

A

A

9401 79 00 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9401 80 00 – Други мебели за сядане

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

9401 90 30 – – – От дърво

Промишленост

2,7 %

A

A

9401 90 80 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

– Други мебели за сядане с рамки от дърво

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1206

Сектор

КН 2014

– Други мебели за сядане с рамки от метал

– Части

9401 90 10 – – За седалки от видовете, използвани за въздухо
плавателни средства
– – Други

9402

9402 10 00 – Зъболекарски столове, столове за фризьорски са
лони и подобни столове, и техните части

16.9.2016 г.

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболе
карски или ветеринарни кабинети и зали (напри
мер операционни маси, маси за прегледи, легла с
механизъм за използване в клиниките, зъболекар
ски столове и други); столове за фризьорски салони
и подобни столове, с устройство за ориентация и
повдигане; части за тези артикули

Официален вестник на Европейския съюз

9401 90

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9403 10 51 – – – Бюра

Промишленост

Осв.

A

A

9403 10 58 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9403 10 91 – – – Шкафове с врати или рулетки

Промишленост

Осв.

A

A

9403 10 93 – – – Шкафове с чекмеджета, класьори и карто
теки

Промишленост

Осв.

A

A

9403 10 98 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9403 20 20 – – Легла

Промишленост

Осв.

A

A

9403 20 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9402 90 00 – Други
9403

Други мебели и техните части

9403 10

– Мебели от метал от видовете, използвани в кан
целариите

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – С височина, непревишаваща 80 cm

9403 20

9403 30

Официален вестник на Европейския съюз

– – С височина, превишаваща 80 cm

– Други мебели от метал

– Мебели от дърво от видовете, използвани в кан
целариите

9403 30 11 – – – Бюра

L 250/1207

– – С височина, непревишаваща 80 cm

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9403 30 91 – – – Шкафове, класьори и картотеки

Промишленост

Осв.

A

A

9403 30 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9403 40 10 – – Модули за кухненско обзавеждане

Промишленост

2,7 %

A

A

9403 40 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9403 50 00 – Мебели от дърво от видовете, използвани в спал
ните

Промишленост

Осв.

A

A

9403 60 10 – – Мебели от дърво от видовете, използвани в
столови и всекидневни

Промишленост

Осв.

A

A

9403 60 30 – – Мебели от дърво от видовете, използвани за
търговско обзавеждане

Промишленост

Осв.

A

A

9403 60 90 – – Други мебели от дърво

Промишленост

Осв.

A

A

9403 70 00 – Мебели от пластмаси

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

5,6 %

A

A

Описание

9403 30 19 – – – Други

9403 40

– Мебели от дърво от видовете, използвани в кух
ните

– Други мебели от дърво

9403 81 00 – – От бамбук или от ратан

16.9.2016 г.

– Мебели от други материали, включително от ра
тан, от ракита, от бамбук или от подобни мате
риали

Официален вестник на Европейския съюз

9403 60

BG

– – С височина, превишаваща 80 cm

Бележка

L 250/1208

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

5,6 %

A

A

9403 90 10 – – От метал

Промишленост

2,7 %

A

A

9403 90 30 – – От дърво

Промишленост

2,7 %

A

A

9403 90 90 – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 21 10 – – – От каучук

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 21 90 – – – От пластмаси

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 29 10 – – – С метални пружини

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 29 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Описание

9403 89 00 – – Други

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули
за легла и подобни артикули (например дюшеци,
юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с
пружини или тапицирани, или пълнени с вся
какви материали, включително тези от порест кау
чук или от порести пластмаси, обвити или не

9404 10 00 – Пружини за легла и поставки за матраци
– Дюшеци и матраци
9404 21

9404 29

Официален вестник на Европейския съюз

9404

– Части

BG

9403 90

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От порест каучук или от порести пластмаси,
обвити или не

– – От други материали
L 250/1209

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 90 10 – – С пълнеж от перушина или пух

Промишленост

3,7 %

A

A

9404 90 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9405 10 21 – – – От пластмаси, от видовете, работещи с
лампи или с тръби с нажежаема жичка

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 10 40 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 10 50 – – От стъкло

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

9404 30 00 – Спални чували
– Други

Осветителни тела (включително прожекторите) и
техните части, неупоменати, нито включени дру
гаде; рекламни лампи, светлинни надписи, свет
линни указателни табели и подобни артикули, при
тежаващи постоянно фиксиран светлинен източ
ник, и техните части, неупоменати, нито включени
другаде

9405 10

– Полилеи и други електрически осветителни тела
за окачване или фиксиране на таван или на
стена, с изключение на тези от видовете, използ
вани за осветление на открити пространства,
улици и пътища

Официален вестник на Европейския съюз

9405

BG

9404 90

Бележка

L 250/1210

Сектор

КН 2014

– – От пластмаси или от керамични материали

– – От други материали
16.9.2016 г.

9405 10 91 – – – От видовете, работещи с лампи или с тръби
с нажежаема жичка

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 20 11 – – – От пластмаси, от видовете, работещи с
лампи или с тръби с нажежаема жичка

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 20 40 – – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 20 50 – – От стъкло

Промишленост

3,7 %

A

A

9405 20 91 – – – От видовете, работещи с лампи или с тръби
с нажежаема жичка

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 20 99 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 30 00 – Електрически гирлянди от видовете, използвани
за новогодишни елхи

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

Описание

9405 10 98 – – – Други
– Нощни и настолни лампи и лампиони, електри
чески

BG

9405 20

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – От пластмаси или от керамични материали

9405 40

Официален вестник на Европейския съюз

– – От други материали

– Други електрически осветителни тела

9405 40 10 – – Прожектори
– – Други
– – – От пластмаси
От видовете, работещи с лампи или с
тръби с нажежаема жичка

L 250/1211

9405 40 31 – – – –

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

От видовете, работещи с луминесцентни
тръби

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 40 39 – – – –

Други

Промишленост

4,7 %

A

A

BG

9405 40 35 – – – –

Бележка

L 250/1212

КН 2014

– – – От други материали
От видовете, работещи с лампи или с
тръби с нажежаема жичка

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 40 95 – – – –

От видовете, работещи с луминесцентни
тръби

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 40 99 – – – –

Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 60 20 – – От пластмаси

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 60 80 – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 91 10 – – – Изделия за оборудване на електрически ос
ветителни апарати (с изключение на про
жекторите)

Промишленост

5,7 %

A

A

9405 91 90 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9405 92 00 – – От пластмаси

Промишленост

4,7 %

A

A

9405 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9405 50 00 – Неелектрически осветителни тела
9405 60

– Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни
указателни табели и подобни артикули

Официален вестник на Европейския съюз

9405 40 91 – – – –

– Части
9405 91

– – От стъкло

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

9406 00 31 – – – Оранжерии

Промишленост

2,7 %

A

A

9406 00 38 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9406 00 80 – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

9406 00

Сглобяеми конструкции

9406 00 11 – Мобилни къщи

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Други
9406 00 20 – – От дърво
– – От желязо или от стомана

ГЛАВА 95 — ИГРАЧКИ, ИГРИ, АРТИКУЛИ ЗА ЗА
БАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ; ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

9503 00

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобил
чета с педали и подобни играчки на колела; ко
лички за кукли; кукли; други играчки; умалени мо
дели и подобни модели за забавление, със или без
механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв
вид

9503 00 10 – Велосипеди с три колела, тротинетки, автомо
билчета с педали и подобни играчки на колела;
колички за кукли

9503 00 21 – – Кукли

L 250/1213

– Кукли с човешки образ и части и принадлежно
сти за тях

Официален вестник на Европейския съюз

95

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9503 00 29 – – Части и принадлежности

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 30 – Електрически влакчета, включително релсите,
сигналните знаци и други принадлежности; ума
лени модели за сглобяване, със или без механи
зъм

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 35 – – От пластмаси

Промишленост

4,7 %

A

A

9503 00 39 – – От други материали

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 41 – – Напълнени

Промишленост

4,7 %

A

A

9503 00 49 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 55 – Музикални инструменти и апарати, имащи ха
рактер на играчки

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 61 – – От дърво

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 69 – – Други

Промишленост

4,7 %

A

A

9503 00 70 – Други играчки, представени в асортименти или в
комплекти

Промишленост

4,7 %

A

A

Промишленост

4,7 %

A

A

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1214

Сектор

КН 2014

– Други асортименти и играчки за конструиране

Официален вестник на Европейския съюз

– Играчки, представляващи животни или други съ
щества, различни от човека

– Пъзели (картинни мозайки)

9503 00 75 – – От пластмаси

16.9.2016 г.

– Други играчки и модели, с двигател

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 81 – – Играчки-оръжия

Промишленост

Осв.

A

A

9503 00 85 – – Отляти от метал миниатюрни модели

Промишленост

4,7 %

A

A

9503 00 95 – – – От пластмаси

Промишленост

4,7 %

A

A

9503 00 99 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9504 30 10 – – Игри с монитор

Промишленост

Осв.

A

A

9504 30 20 – – Други игри

Промишленост

Осв.

A

A

9504 30 90 – – Части

Промишленост

Осв.

A

A

9504 40 00 – Карти за игра

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

9503 00 79 – – От други материали

BG

– Други

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– – Други

Конзоли или устройства за видео игри, артикули за
колективни игри, включително игрите с двигател
или с механизъм, билярди, специални маси за ха
зартни игри и игри с автоматични кегли (например
боулинг)

9504 20 00 – Билярди от всякакъв вид и техните принадлеж
ности
9504 30

Официален вестник на Европейския съюз

9504

– Други игри, функциониращи чрез вкарването на
монети, банкноти (хартиени пари), банкови
карти, жетони или всякакви други разплаща
телни средства, с изключение на игрите с автома
тични кегли (например боулинг)

L 250/1215

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

Осв.

A

A

9504 90 10 – – Електрически автомобилни писти с характер
на състезателни игри

Промишленост

Осв.

A

A

9504 90 80 – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9505 10 10 – – От стъкло

Промишленост

Осв.

A

A

9505 10 90 – – От други материали

Промишленост

2,7 %

A

A

9505 90 00 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9504 50 00 – Конзоли и устройства за видео игри, различни от
тези от подпозиция 9504 30
9504 90

– Други

Артикули за празненства, карнавали и други раз
влечения, включително артикулите за илюзионисти
и артикулите-сюрпризи

9505 10

– Новогодишни артикули

9506

Официален вестник на Европейския съюз

9505

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1216

Сектор

КН 2014

Артикули и съоръжения за физическа култура, гим
настика, атлетика, други видове спорт, включи
телно тенис на маса или игри на открито, неупоме
нати, нито включени другаде в настоящата глава;
басейни
– Ски за сняг и друго оборудване за практикува
нето на зимен ски спорт
– – Ски

9506 11 10 – – – Ски-писалки

16.9.2016 г.

9506 11

Описание

Сектор

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

– – – Ски за алпийски дисциплини
Промишленост

3,7 %

A

A

9506 11 29 – – – –

Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9506 11 80 – – – Други ски

Промишленост

3,7 %

A

A

9506 12 00 – – Автомати за ски

Промишленост

3,7 %

A

A

9506 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 21 00 – – Сърфове с платна

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 29 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 31 00 – – Комплекти от стикове

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 32 00 – – Топки

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 39 10 – – – Части за голф-игри

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 39 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 40 00 – Артикули и оборудване за тенис на маса

Промишленост

2,7 %

A

A

– Водни ски, сърф бордове, сърфове с платна и
друго оборудване за водни спортове

– Стикове за голф и друго оборудване за голф

9506 39
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Моноски и сноубордове

BG

9506 11 21 – – – –

Бележка

16.9.2016 г.

КН 2014

– – Други

L 250/1217

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9506 51 00 – – Ракети за тенис, дори без корди

Промишленост

4,7 %

A

A

9506 59 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 61 00 – – Топки за тенис

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 62 00 – – Надуваеми

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 69 10 – – – Топки за крикет или за поло

Промишленост

Осв.

A

A

9506 69 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 70 10 – – Кънки за лед

Промишленост

Осв.

A

A

9506 70 30 – – Ролкови кънки

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 70 90 – – Части и принадлежности

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

2,7 %

A

A

– Ракети за тенис, бадминтон или подобни спор
тове, дори без корди

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1218

Сектор

КН 2014

– Топки и топчета, различни от топките за голф
или за тенис на маса

9506 70

– – Други

– Кънки за лед и ролкови кънки, включително
обувките, към които са закрепени кънките

Официален вестник на Европейския съюз

9506 69

– Други
9506 91

9506 91 10 – – – Уреди за физически упражнения с регули
руемо съпротивление

16.9.2016 г.

– – Артикули и оборудване за физическа култура,
гимнастика или атлетика

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9506 99 10 – – – Артикули за крикет или за поло, с изключе
ние на топките

Промишленост

Осв.

A

A

9506 99 90 – – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9507 20 10 – – Немонтирани кукички

Промишленост

1,7 %

A

A

9507 20 90 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9507 30 00 – Макари за риболов

Промишленост

3,7 %

A

A

9507 90 00 – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

1,7 %

A

A

Описание

9506 91 90 – – – Други

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други ар
тикули за риболов с въдица; кепчета за всякаква
употреба; примамки (различни от тези от № 9208
или 9705) и подобни артикули за лов

9507 10 00 – Въдичарски пръти
9507 20

9508

– Въдичарски кукички, дори монтирани върху по
вод

9508 10 00 – Пътуващи циркове и пътуващи менажерии

L 250/1219

Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули
за панаири; пътуващи циркове и пътуващи менаже
рии; пътуващи театри

Официален вестник на Европейския съюз

9507

– – Други

BG

9506 99

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

1,7 %

A

A

9601 10 00 – Обработена слонова кост и изделия от нея

Промишленост

2,7 %

A

A

9601 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9602 00 00 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, неупоменати, нито включени
другаде; обработен невтвърден желатин, различен
от този в № 3503 и изделия от невтвърден жела
тин.

Промишленост

2,2 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9508 90 00 – Други

96

ГЛАВА 96 — РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ

9601

Обработени слонова кост, кости, черупки на косте
нурки, рога, корали, седеф и други животински ма
териали за резбарство и изделия от тези материали
(включително изделията, получени чрез отливане)
Официален вестник на Европейския съюз

9603

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1220

Сектор

КН 2014

Метли и четки, дори представляващи части от ма
шини, от апарати или от превозни средства, меха
нични ръчни метли, различни от тези с двигател,
четки и метлички от пера; готови глави за четкар
ски артикули; тампони и валяци за боядисване; чи
стачки от каучук или от аналогични меки мате
риали
16.9.2016 г.

9603 10 00 – Метли и метлички, състоящи се от клонки или
други растителни материали на свързани сно
пове, със или без дръжка

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 29 30 – – – Четки за коса

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 29 80 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 30 10 – – Четки за рисуване и за писане

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 30 90 – – Четки за гримиране

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 40 10 – – Четки за боядисване и баданосване, за лаки
ране и други подобни

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 40 90 – – Бояджийски тампони и валяци

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 50 00 – Други четки, представляващи части от машини,
апарати или превозни средства

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

9603 21 00 – – Четки за зъби, включително четките за зъбни
протези
9603 29

9603 40

– – Други

– Четчици и четки за рисуване, четки за писане и
подобни четки за козметични цели

Официален вестник на Европейския съюз

9603 30

BG

– Четки за зъби, четки за бръснене, за коси, за ми
гли или за нокти и други четки за личен тоалет,
включително тези, които представляват части от
апарати

Бележка

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

– Четки и четчици за боядисване, баданосване, ла
киране или други подобни (различни от четките
от подпозиция 9603 30); тампони и валяци за
боядисване

L 250/1221

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9603 90 91 – – – Четки и метли-четки за почистване на по
върхности или за домакинството, включи
телно четки за облекла или за обувки; чет
карски изделия за ресане на животни

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 90 99 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9604 00 00 Ръчни сита

Промишленост

3,7 %

A

A

9605 00 00 Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или
почистване на обувки или на облекла

Промишленост

3,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9606 21 00 – – От пластмаси, непокрити с текстилни мате
риали

Промишленост

3,7 %

A

A

9606 22 00 – – От неблагородни метали, непокрити с текс
тилни материали

Промишленост

3,7 %

A

A

9606 29 00 – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9603 90

– Други

9603 90 10 – – Ръчни механични метли, различни от тези с
двигател

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1222

Сектор

КН 2014

– – Други

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и
други части за копчета или за секретни копчета; за
готовки за копчета

9606 10 00 – Секретни копчета и техните части

Официален вестник на Европейския съюз

9606

– Копчета

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9607 11 00 – – Със зъбци от неблагородни метали

Промишленост

6,7 %

A

A

9607 19 00 – – Други

Промишленост

7,7 %

A

A

9607 20 10 – – От неблагородни метали, (включително лен
тите със зъбци от неблагородни метали)

Промишленост

6,7 %

A

A

9607 20 90 – – Други

Промишленост

7,7 %

A

A

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 10 92 – – – Със сменяем пълнител

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 10 99 – – – Други

Промишленост

3,7 %

A

A

9606 30 00 – Форми за копчета и други части за копчета; заго
товки за копчета
9607

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Ципове и техните части
– Ципове

– Части

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил
или с други порьозни връхчета; автоматични пи
салки с пера и други автоматични писалки; дубли
каторни писалки; автоматични моливи; държатели
за писалки и моливи и подобни държатели; части
за тези артикули (включително капачките и зака
чалките), с изключение на артикулите от № 9609

9608 10

– Химикалки

9608 10 10 – – С течно мастило

Официален вестник на Европейския съюз

9607 20

– – Други
L 250/1223

9608 20 00 – Флумастери и маркери с филцов фитил или с
други порьозни връхчета

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 30 00 – Автоматични писалки с пера и други автома
тични писалки

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 40 00 – Автоматични моливи

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 50 00 – Комплекти от артикули, включени най-малко в
две от по-горе посочените подпозиции

Промишленост

3,7 %

A

A

9608 60 00 – Пълнители за химикалки, комплектовани с връх
четата им

Промишленост

2,7 %

A

A

9608 91 00 – – Писци за писане и върхове за писци

Промишленост

2,7 %

A

A

9608 99 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9609 10 10 – – Обикновени, графитни

Промишленост

2,7 %

A

A

9609 10 90 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9609 20 00 – Графити за моливи или за автоматични моливи

Промишленост

2,7 %

A

A

– Други

9609

Моливи (различни от моливите от № 9608), гра
фити, пастели, въглени, тебешири за писане или ри
суване и шивашки креди

9609 10

– Моливи

Бележка

16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1224

Сектор

КН 2014

9609 90 10 – – Пастели и въглени

Промишленост

2,7 %

A

A

9609 90 90 – – Други

Промишленост

1,7 %

A

A

9610 00 00 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с
рамки

Промишленост

2,7 %

A

A

9611 00 00 Ръчни датници, печати, номератори, клейма и по
добни артикули (включително апарати за отпеча
тване на етикети); ръчни компостьори и ръчни пе
чатарски комплекти, съдържащи компостьори

Промишленост

2,7 %

A

A

9612 10 10 – – От пластмаси

Промишленост

2,7 %

A

A

9612 10 20 – – От синтетични или изкуствени влакна, с ши
рочина, по-малка от 30 mm, запечатани в
пластмасови или метални касети, от видовете,
използвани за автоматичните пишещи ма
шини, автоматичните машини за обработка на
информация и други машини

Промишленост

Осв.

A

A

9612 10 80 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9609 90

– Други

9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, на
поени 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

9612 10

– Ленти

Бележка

L 250/1225

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Мита, посочени
с информативна
цел

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9613 10 00 – Газови джобни запалки за еднократна употреба

Промишленост

2,7 %

A

A

9613 20 00 – Газови джобни запалки за многократно пълнене

Промишленост

2,7 %

A

A

9613 80 00 – Други запалки и устройства за запалване

Промишленост

2,7 %

A

A

9613 90 00 – Части

Промишленост

2,7 %

A

A

9614 00 10 – Заготовки за лули от дърво или от корени

Промишленост

Осв.

A

A

9614 00 90 – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

9615 11 00 – – От ебонит или от пластмаси

Промишленост

2,7 %

A

A

9615 19 00 – – Други

Промишленост

2,7 %

A

A

Описание

9612 20 00 – Тампони

9615

Лули (включително главите за лули), цигарета за
пури и за цигари, и техните части

Официален вестник на Европейския съюз

9614 00

Запалки и устройства за запалване (с изключение
на устройствата за запалване от № 3603), дори ме
ханични или електрически, и техните части, раз
лични от камъчетата и фитилите

BG

9613

Бележка

L 250/1226

Сектор

КН 2014

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 фри
зури, различни от тези от № 8516, и техните части
– Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и
подобни артикули
16.9.2016 г.

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

2,7 %

A

A

9616 10 10 – – Тоалетни пулверизатори

Промишленост

2,7 %

A

A

9616 10 90 – – Части и глави за тях

Промишленост

2,7 %

A

A

9616 20 00 – Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на
други козметични или тоалетни продукти

Промишленост

2,7 %

A

A

9617 00 00 Термоси и други сглобени изотермични съдове,
чиято изолация се осигурява чрез вакуум, както и
техните части (с изключение на стъклените ампули)

Промишленост

6,7 %

A

A

9618 00 00 Манекени и подобни артикули; автомати и дви
жещи се фигури за витрини

Промишленост

1,7 %

A

A

Промишленост

3,8 %

A

A

Промишленост

6,3 %

A

A

9615 90 00 – Други
9616

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пу
хове и пухчета за пудра или за нанасяне на други
козметични или тоалетни продукти

9616 10

– Тоалетни пулверизатори, техните части и глави

Официален вестник на Европейския съюз

9619 00

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки
пелени и подобни артикули от какъвто и да е мате
риал

9619 00 30 – От вати от текстилни материали
– От други текстилни материали

L 250/1227

9619 00 40 – – Дамски превръзки, хигиенни тампони и по
добни артикули

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

Промишленост

10,5 %

A

A

9619 00 71 – – – Дамски превръзки

Промишленост

Осв.

A

A

9619 00 75 – – – Хигиенни тампони

Промишленост

Осв.

A

A

9619 00 79 – – – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9619 00 81 – – – Бебешки пелени и подобни бебешки хи
гиенни артикули

Промишленост

Осв.

A

A

9619 00 89 – – – Други (например артикули за грижи за лица
с инконтиненция)

Промишленост

Осв.

A

A

Промишленост

Осв.

A

A

9619 00 50 – – Бебешки пелени и подобни хигиенни арти
кули

Бележка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

L 250/1228

Сектор

КН 2014

– От други материали
– – Дамски превръзки, хигиенни тампони и по
добни артикули

РАЗДЕЛ XXI — ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУ
СТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АН
ТИЧНИ ПРЕДМЕТИ

97

ГЛАВА 97 — ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО,
ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕД
МЕТИ

9701

Картини, рисунки и графики, изработени изцяло
ръчно, с изключение на чертежите от № 4906 и
ръчно декорираните промишлени изделия; колажи
и подобни малки картини

9701 10 00 – Картини, рисунки и графики

16.9.2016 г.

XXI

Официален вестник на Европейския съюз

– – Бебешки пелени и подобни хигиенни арти
кули

Поетапна кате
гория за
БЛМНС

9701 90 00 – Други

Промишленост

Осв.

A

A

9702 00 00 Оригинални гравюри, щампи и литографии

Промишленост

Осв.

A

A

9703 00 00 Оригинални статуи и скулптурни произведения от
всякакви материали

Промишленост

Осв.

A

A

9704 00 00 Пощенски и таксови марки, първодневни пликове,
пощенски маркирани пликове или картички и
други подобни, унищожени или не, различни от
тези от № 4907

Промишленост

Осв.

A

A

9705 00 00 Зооложки, ботанически, минералогични, анато
мични или други колекции и образци за колекции,
или такива с историческа, археологическа, палеон
тологическа, етнографска или нумизматична стой
ност

Промишленост

Осв.

A

A

9706 00 00 Антични предмети на повече от 100 години

Промишленост

Осв.

A

A

Бележка

Официален вестник на Европейския съюз

Поетапна кате
гория за Южна
Африка

BG

Мита, посочени
с информативна
цел

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

КН 2014

L 250/1229

L 250/1230

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Допълнение

Код по КН и описание

Поетапна категория

2007 99 39 — Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове
или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени
чрез варене, с тегловно съдържание на захар > 30 % (с изключение на такива
продукти, произведени от малини, ягоди, череши и цитрусови плодове, на пю
рета и каши от кестени, на хомогенизирани продукти от подпозиция 2007 10
и на пюрета и каши от сливи в опаковки със съдържание > 100 kg, предназна
чени за промишлена преработка)
– Каши от смокини, каши от шамфъстък и каши от лешници

X

– Други
– – Плодови пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагря
вани във вакуум до завиране, чиято консистенция и химичен състав не са
променени от топлинната обработка
– – – Круши

N*

– – – Кайсии

N*

– – – Праскови, включително брюноните и нектарините

N*

– – – Смеси
––––

С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, пре
вишаващо 1 kg

–––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи тегловно
50 % или повече тропически черупкови плодове и тропически пло
дове

X

–––––

Други

N*

––––

Други

–––––

Смеси от плодове, в които никой от плодовете, съставящи сместа,
не превишава 50 % от общото ѝ тегло

––––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропически черупкови плодове и тропи
чески плодове

O*

––––––

Други

N*

–––––

Други смеси

––––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропически черупкови плодове и тропи
чески плодове

X

––––––

Други

N*

– – – Други

A
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X

2007 99 50 — Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове
или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени
чрез варене, с тегловно съдържание на захар > 13 % до 30 % (с изключение на
такива продукти, произведени от цитрусови плодове, и на хомогенизирани про
дукти от подпозиция 2007 10)
– Пюрета и каши от кестени

A*

– Пюрета от ябълки, включително компоти
– – Плодови пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагря
вани във вакуум до завиране, чиято консистенция и химичен състав не са
променени от топлинната обработка

A

– – Други

A*

– Каши от смокини, каши от шамфъстък и каши от лешници

A*

– Други
– – Плодови пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагря
вани във вакуум до завиране, чиято консистенция и химичен състав не са
променени от топлинната обработка
– – – Круши

N*

– – – Кайсии

N*

– – – Праскови, включително брюноните и нектарините

N*

– – – Смеси
––––

С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, пре
вишаващо 1 kg

–––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи тегловно
50 % или повече тропически черупкови плодове и тропически пло
дове

A*

–––––

Други

N*

––––

Други

–––––

Смеси от плодове, в които никой от плодовете, съставящи сместа,
не превишава 50 % от общото ѝ тегло

––––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропически черупкови плодове и тропи
чески плодове

O*

––––––

Други

N*

–––––
––––––

Други смеси
От тропически плодове, включително смесите, съдържащи те
гловно 50 % или повече тропически черупкови плодове и тропи
чески плодове

A*
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N*

– – – Други

A

– – Други

A*

2007 99 97 — Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове
или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени
чрез варене, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо > 13 % (с изклю
чение на такива продукти, произведени от тропически плодове и черупкови тро
пически плодове, от цитрусови плодове и на хомогенизирани продукти от под
позиция 2007 10)
– Пюрета от ябълки, включително компоти

A

– Каши от смокини, каши от шамфъстък и каши от лешници

A

– Праскови или круши и смеси от тях, под формата на желе от тези плодове

A

– Други
– – Плодови пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагря
вани във вакуум до завиране, чиято консистенция и химичен състав не са
променени от топлинната обработка
– – – Круши

N*

– – – Кайсии

N*

– – – Праскови, включително брюноните и нектарините

N*

– – – Смеси
––––

С прибавка на захар

–––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи тегловно
50 % или повече тропически черупкови плодове и тропически пло
дове

X

–––––

Други

N*

––––

Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, помалко от 4,5 kg

–––––

От тропически плодове, включително смесите, съдържащи тегловно
50 % или повече тропически черупкови плодове и тропически пло
дове

X

–––––

Други

N*

––––

Без прибавка на захар, други

X

– – – Други

A

– – Други

A
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ЧАСТ III

Третиране на продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от Ботсуана, Лесото, Мозамбик,
Намибия и Свазиленд
1. С оглед прилагането на разпоредбите на член 34, може да се счита, че на пазарите на продукти от тарифна позиция
1701 са възникнали смущения, когато пазарната цена на бялата захар в ЕС падне за два последователни месеца под
80 % от преобладаващата пазарна цена на бялата захар в ЕС по време на предходната пазарна година.
2. Член 24, параграф 1 не се прилага за продуктите от тарифна позиция 1701 с произход от Ботсуана, Лесото,
Мозамбик, Намибия и Свазиленд, които са пуснати в свободно обращение във френските отвъдморски департаменти.
Тази разпоредба ще бъде приложима за период от десет (10) години, считано от датата, посочена в точка 1 от част I
на настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ. Този период ще бъде удължен с допълнителен период от десет (10) години, освен ако
страните не се договорят за друго.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
МИТА НА ЮЖНОАФРИКАНСКИЯ МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ ЗА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕС
ЧАСТ I

Общи бележки
1. Когато дадена поетапна категория е обозначена с буква, отстъпката или частта от отстъпката, описана в настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, предвидена в член 113,
параграф 2, или от съответната начална дата на временно прилагане на настоящото споразумение, предвидена в
член 113, параграф 4, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна, за стоките с произход от ЕС, представени за
митническо оформяне съответно в Ботсуана, Лесото, Намибия, Южна Африка и Свазиленд.
2. Когато дадена поетапна категория, обозначена с буква, допълнително е обозначена със звездичка („*“), отстъпката или
частта от отстъпката, описана в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата, на която са изпълнени и двете
условия, посочени в член 113, параграфи 5 и 6, за стоките с произход от ЕС, представени за митническо оформяне
съответно в Ботсуана, Лесото, Намибия, Южна Африка и Свазиленд.
3. Когато в колоната, озаглавена „Поетапна категория“, в графика в ЧАСТ II е посочено мито вместо поетапна категория,
обозначена с буква, въпросното мито, така както е описано в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага от датата,
посочена в точка 1.
4. Общите препратки към дадена категория стоки, фигуриращи в квадратни скоби в раздели А и Б, са поместени
единствено с ориентировъчна цел. Продуктовият обхват на всяка поетапна категория е конкретно определен в графика
в ЧАСТ II.
5. В допълнение към изискванията на член 23, параграф 5, към датата на влизане в сила на настоящото споразумение
Южна Африка уведомява Европейската комисия за списъка на митата, прилагани от нея в деня преди влизането в сила
на настоящото споразумение, за стоките с произход от ЕС, отнесени към поетапни категории „B*“ и „C*“. В срок от
един месец след уведомлението, предвидено в настоящата точка, Южна Африка и Южноафриканският митнически
съюз правят публично достояние този списък в съответствие с вътрешните си процедури. Комитетът по търговия и
развитие приема посочения списък, представен от Южна Африка, на първото си заседание след уведомяването за него
и публикуването му.

РАЗДЕЛ А

Премахване или намаляване на митата
6. Следните поетапни категории се прилагат при премахването на митата от Южноафриканския митнически съюз в
съответствие с член 25, параграф 1:
а) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „А“ в графика на Южноафриканския
митнически съюз, се премахват на датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
б) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „А*“ в графика на Южноафриканския
митнически съюз, се премахват на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
в) [риби] Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „B*“ в графика на Южноафриканския
митнически съюз, се премахват постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 83 % от южноафри
канското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото
споразумение;

ii) на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 67 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в деня
преди влизането в сила на настоящото споразумение;
iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 50 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
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iv) две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 33 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
v) три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 17 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в
деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
vi) четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се
премахват останалите мита.
г) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „C*“ в графика на Южноафриканския
митнически съюз, се премахват постепенно в съответствие със следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 90 % от южноафри
канското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото
споразумение;

ii)

на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 80 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС в деня
преди влизането в сила на настоящото споразумение;

iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 70 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
iv)

две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 60 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;

v)

три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 50 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход
от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;

vi)

четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 40 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход
от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;

vii) пет (5) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 30 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход от ЕС
в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
viii) шест (6) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 20 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход
от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение;
ix) седем (7) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 10 % от южноафриканското мито, прилагано за стоките с произход
от ЕС в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение, и
x)

осем (8) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се
премахват останалите мита.

7. Следните поетапни категории се прилагат при намаляването на митата от Южноафриканския митнически съюз в
съответствие с член 25, параграф 1:
а) Митата върху стоките с произход, включени в позициите от поетапна категория „AUTO18“ в графика на
Южноафриканския митнически съюз, се определят в размер на 18 % от митническата облагаема стойност на датата,
посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ. Приема се, че в случай че се наложи митата за НОН на
Южноафриканския митнически съюз върху продуктите в тази поетапна категория с произход от ЕС да бъдат
прилагани в размер под 25 %, въпросът ще бъде преразгледан.
б) Митата върху стоките с произход, включени в позициите от поетапна категория „PM5“ в графика на Южноафри
канския митнически съюз, предвиждат по отношение на стоките с произход от ЕС преференциален марж в размер
на 5 процентни пункта в сравнение с приложимата ставка за НОН на датата, посочена в точка 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ.
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в) Митата върху стоките с произход, включени в позициите от поетапна категория „PM40“ в графика на Южноафри
канския митнически съюз, са получените в резултат на постепенното намаление, осъществено в съответствие с
таблицата по-долу, на датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
Година
1
2000

Година
2

Година
3

Година
4

Година
5

Година
6

Година
7

Година
8

Година
9

Текстил —
облекло

40

37

34

31

29

26

23

20

(1)

Текстил —
тъкани

22

20

19

17

15

13

12

10

(1)

Текстил —
домакинство

35

32

29

26

24

21

18

15

(1)

Текстил —
прежди

17

15

14

12

10

8

7

5

(1)

Година
10

Година
11

Година
12

(1) В периода от година 8 до година 12 се предвижда Южноафриканският митнически съюз да предостави на износа на ЕС преференциален марж в раз
мер на 40 % в сравнение с прилаганите тарифни ставки за НОН.

8. Митата върху стоките с произход, включени в позициите от поетапна категория „Х“ в графика на Южноафриканския
митнически съюз, не са обхванати от поетите ангажименти за намаляване на тарифните ставки.
РАЗДЕЛ Б

Тарифни квоти за определени стоки
9.

Тарифните квоти, предоставени от Южноафриканския митнически съюз по реда на настоящото споразумение, се
управляват в съответствие със следните разпоредби:
а) тарифната квота по отношение на Южноафриканския митнически съюз като цяло се управлява на принципа „пръв
пристигнал — пръв обслужен“, веднага щом Южноафриканският митнически съюз внедри митническа система за
управление, даваща възможност за такова управление на тарифната квота;
б) до въвеждането на система за управление на тарифните квоти на равнището на Южноафриканския митнически
съюз, се прилагат следните разпоредби:
i)

тарифните квоти се разпределят между държавите от Южноафриканския митнически съюз въз основа на
регистрирания в исторически план търговски обмен, в съответствие с посоченото в рамките на всяка тарифна
квота;

ii) тарифните квоти се управляват на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“, с изключение на тези за
Намибия, и
iii) на 1 септември всяка година всяка отпусната за дадена държава, но останала неизползвана тарифна квота се
предоставя на разположение за целите на вноса в някоя друга държава — членка на Южноафриканския
митнически съюз.
10. Тарифната квота, която е била прилагана при вноса в Южна Африка на продукти с произход от ЕС съгласно СТРС и
която е отпусната съгласно настоящото споразумение при същите условия, се прилага от датата, посочена в точка 1
от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ. В случай че датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на
дата след 1 януари, но преди 31 декември на същата календарна година, количеството от продукта, внесено в Южна
Африка в рамките на тарифната квота по СТРС от 1 януари на годината на датата, посочена в точка 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, до тази дата, се изважда от количеството от продукта, което може да бъде внесено в Южна Африка в
рамките на съответната тарифна квота, предвидена съгласно настоящото споразумение.
11. Митата върху стоките, внесени в количества, надвишаващи посочените в настоящия раздел, се третират, дори в
отсъствие на идентификация в този смисъл в графика на Южноафриканския митнически съюз, в съответствие с
поетапна категория „Х“, както е описано в точка 8 от раздел А.
12. Независимо от разпоредбите на член 116, по искане на едната или другата страна страните подлагат на преглед
управлението на тарифните квоти, включително с оглед на ефикасността по отношение на осигуряването на
запълването на квотите. Страните могат да формулират препоръки за адаптиране на действието на тарифните квоти в
зависимост от резултатите от този преглед.
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13. Следните поетапни категории се прилагат за тарифните квоти, отпуснати от Южноафриканския митнически съюз по
реда на член 25, параграф 1:
а) [пшеница и смес от пшеница и ръж] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „D*“,
което е разрешено да бъде безмитно внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

300 000 метрични тона
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
Продуктите от тази тарифна квота могат да се внасят само през пристанищата Walvis Bay в Намибия и Durban и
Richards Bay в Южна Африка.
Вносът на продукти в рамките на тази тарифна квота, които са предназначени за крайно потребление в Южна
Африка, е разрешен само от 1 февруари до 31 октомври.
Вносът на продукти в рамките на тази тарифна квота, които са предназначени за крайно потребление в Намибия,
е разрешен само от 1 март до 30 ноември.
б) [ечемик] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „Е*“, което е разрешено да бъде
безмитно внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
е посочено по-долу:
Количество

10 000 метрични тона
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
в) [сирена] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „F*“, което е разрешено да бъде
безмитно внесено в Южна Африка всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Година

Количество (в метрични тонове)

2015 г.

7 250

2016 г.

7 400

След 2016 г. количеството се увеличава със 150 метрични тона годишно.
По изключение, считано от датата, посочена в точка 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, до датата, посочена в
точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, вносът на стоките, предмет на тази тарифна квота, класирани в тарифни
линии 04061000, 04062000, 04064000 и 04069099, в Южна Африка се разрешава при мито в рамките на
квотата в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН.
Считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е разрешен безмитният внос в Южноафри
канския митнически съюз всяка година на сумарното количество, посочено в настоящата точка, на стоки с
произход от тази поетапна категория.
г) [мазнини от свине] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „G*“, което е разрешено да
бъде безмитно внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

200 метрични тона
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В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
д) [приготвени храни на зърнена основа] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „H*“,
което е разрешено да бъде внесено всяка календарна година при мито в размер на 25 % от прилаганата ставка за
НОН, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

2 300 метрични тона
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
Тази тарифна квота се прилага единствено за продукти, внесени в опаковки от 5 kg или повече.
Стоките с произход от поетапна категория „H*“ се продават само за използване в производствен процес. Производ
ственото предприятие трябва да бъде идентифицирано в търговските документи от получателя на пратката или от
купувача в Южноафриканския митнически съюз.
е) [свинско месо] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „I*“, което е разрешено да бъде
внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е
посочено по-долу:
Количество

1 500 метрични тона
Вносът всяка календарна година на това сумарно количество е разрешен при мито, определено в съответствие със
следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 87,5 % от
прилаганата ставка за НОН;

ii) на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 75 % от прилаганата ставка за НОН;
iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 62,5 % от прилаганата ставка за НОН;
iv) две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 50 % от прилаганата ставка за НОН;
v) три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 37,5 % от прилаганата ставка за НОН, и
vi) четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 25 % от прилаганата ставка за НОН.
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
ж) [масло и други млечни мазнини] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „J*“, което е
разрешено да бъде внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

500 метрични тона
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Вносът всяка календарна година на това сумарно количество е разрешен при мито, определено в съответствие със
следните разпоредби:
i)

на датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито се намалява на 87,5 % от
прилаганата ставка за НОН;

ii) на датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко мито
допълнително се намалява на 75 % от прилаганата ставка за НОН;
iii) една година след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, всяко
мито допълнително се намалява на 62,5 % от прилаганата ставка за НОН;
iv) две (2) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 50 % от прилаганата ставка за НОН;
v) три (3) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 37,5 % от прилаганата ставка за НОН, и
vi) четири (4) години след датата 1 януари, следваща датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ,
всяко мито допълнително се намалява на 25 % от прилаганата ставка за НОН;
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
з) [сладолед] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „K*“, което е разрешено да бъде
внесено всяка календарна година при мито в размер на 50 % от прилаганата ставка за НОН, считано от датата,
посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

150 метрични тона
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
и) [Mortadella Bologna] Сумарното количество на стоки с произход от поетапна категория „L*“, което е разрешено да
бъде безмитно внесено всяка календарна година, считано от датата, посочена в точка 2 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, е посочено по-долу:
Количество

100 метрични тона
В случай че датата, посочена в точка 2 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, съответства на дата след 1 януари, но
преди 31 декември на същата календарна година, количеството от тарифната квота, което е приложимо за
останалата част от въпросната календарна година, се намалява пропорционално на оставащия брой дни в рамките
на посочената календарна година.
Продуктите от тази квота се придружават от сертификат (изготвен на английски език или представен заедно с
официален превод на английски език), удостоверяващ, че продуктът е в съответствие със спецификацията на
защитеното географско указание „Mortadella Bologna“ и е произведен с естествена обвивка, а също и че се внася от
Италия и е с произход от тази държава.
ЧАСТ II

График за премахване на митата на Южноафриканския митнически съюз
Връзка с общата номенклатура на Южноафриканския митнически съюз
Разпоредбите на настоящия график в общия случай са формулирани при използване на терминологията от общата
номенклатура на Южноафриканския митнически съюз, съдържаща се в митническата му тарифа (Митническа и акцизна
тарифа), като тълкуването на разпоредбите на настоящия график, включително продуктовият обхват на подпозициите от
настоящия график, се урежда от правилата за тълкуване, бележките към разделите, бележките към главите и бележките
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към подпозициите на общата номенклатура на Южноафриканския митнически съюз. Доколкото са идентични със
съответните разпоредби на общата номенклатура на Южноафриканския митнически съюз, разпоредбите на настоящия
график имат същото значение като съответните разпоредби на общата номенклатура на Южноафриканския митнически
съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕ II: Мита на Южноафриканския митнически съюз за продукти с произход от ЕС

Код

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

01.01

Живи коне, магарета, мулета и катъри:

0101.2

Коне:

0101.21

Расови за разплод

Селско стопанство

A

0101.29

Други

Селско стопанство

A

0101.30

Магарета

Селско стопанство

A

0101.90

Други

Селско стопанство

A

01.02

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

0102.2

Домашни животни от рода на едрия рогат добитък:

0102.21

Расови за разплод

Селско стопанство

A

0102.29

Други

Селско стопанство

A

0102.3

Биволи:

0102.31

Расови за разплод

Селско стопанство

A

0102.39

Други

Селско стопанство

A

0102.90

Други

Селско стопанство

A

01.03

Живи животни от рода на свинете:

0103.10

Расови за разплод

Селско стопанство

A

0103.9

Други:

0103.91

С тегло, по-малко от 50 kg

Селско стопанство

A

0103.92

С тегло, равно или по-голямо от 50 kg

Селско стопанство

A

01.04

Живи животни от рода на овцете или козите:

0104.10

От рода на овцете

Селско стопанство

A

0104.20

От рода на козите

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

01.05

Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus
domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки:

0105.1

С тегло, непревишаващо 185 g:

0105.11

Петли и кокошки

Селско стопанство

A

0105.12

Пуйки

Селско стопанство

A

0105.13

Патици

Селско стопанство

A

0105.14

Гъски

Селско стопанство

A

0105.15

Токачки

Селско стопанство

A

0105.9

Други:

0105.94

Петли и кокошки

Селско стопанство

A

0105.99

Други

Селско стопанство

A

01.06

Други живи животни:

0106.1

Бозайници:

0106.11

Примати

Селско стопанство

A

0106.12

Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Ки
топодобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от
разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и
моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

Селско стопанство

A

0106.13

Камили и други животни от семейство камилови (Cameli
dae)

Селско стопанство

A

0106.14

Домашни и диви зайци

Селско стопанство

A

0106.19

Други

Селско стопанство

A

0106.20

Влечуги (включително змиите и морските костенурки)

Селско стопанство

A

0106.3

Птици:

0106.31

Грабливи птици

Селско стопанство

A

0106.32

Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включи
телно качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоо
пашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду

Селско стопанство

A

0106.33

Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)

0106.33.10

Щрауси

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

0106.33.90

Други

Селско стопанство

A

0106.39

Други

Селско стопанство

A

0106.4

Насекоми:

0106.41

Пчели

Селско стопанство

A

0106.49

Други

Селско стопанство

A

0106.90

Други

Селско стопанство

A

02.01

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

0201.10

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0201.20

Други необезкостени разфасовки:

0201.20.10

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък от поро
дата Wagyu

Селско стопанство

X

0201.20.90

Други

Селско стопанство

X

0201.30

Обезкостени:

0201.30.10

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък от поро
дата Wagyu

Селско стопанство

X

0201.30.90

Други

Селско стопанство

X

02.02

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замра
зени:

0202.10

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0202.20

Други необезкостени разфасовки:

0202.20.10

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък от поро
дата Wagyu

Селско стопанство

X

0202.20.90

Други

Селско стопанство

X

0202.30

Обезкостени:

0202.30.10

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък от поро
дата Wagyu

Селско стопанство

X

0202.30.90

Други

Селско стопанство

X

02.03

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

0203.1

Пресни или охладени:

0203.11

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0203.12

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

Селско стопанство

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

0203.19

Други:

0203.19.10

Ребра

Селско стопанство

A

0203.19.90

Други

Селско стопанство

X

0203.2

Замразени:

0203.21

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0203.22

Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

Селско стопанство

I*

0203.29

Други:

0203.29.10

Ребра

Селско стопанство

A

0203.29.90

Други

Селско стопанство

I*

02.04

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни,
охладени или замразени:

0204.10

Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени

Селско стопанство

X

0204.2

Други меса от животни от рода на овцете, пресни или ох
ладени:

0204.21

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0204.22

Други необезкостени разфасовки

Селско стопанство

X

0204.23

Обезкостени

Селско стопанство

X

0204.30

Цели и половин трупове от агнета, замразени

Селско стопанство

X

0204.4

Други меса от животни от рода на овцете, замразени:

0204.41

Цели или половин трупове

Селско стопанство

X

0204.42

Други необезкостени разфасовки

Селско стопанство

X

0204.43

Обезкостени

Селско стопанство

X

0204.50

Меса от животни от рода на козите

Селско стопанство

X

0205.00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата
или катърите, пресни, охладени или замразени

Селско стопанство

A

02.06

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на
едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, мага
ретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или за
мразени:

0206.10

От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или
охладени:

0206.10.10

Черен дроб

Селско стопанство

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Селско стопанство

A*

0206.10.90

Други

0206.2

От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

0206.21

Езици

Селско стопанство

A*

0206.22

Черен дроб

Селско стопанство

X

0206.29

Други

Селско стопанство

A*

0206.30

От животни от рода на свинете, пресни или охладени

Селско стопанство

A*

0206.4

От животни от рода на свинете, замразени:

0206.41

Черен дроб

Селско стопанство

X

0206.49

Други

Селско стопанство

A*

0206.80

Други, пресни или охладени

Селско стопанство

X

0206.90

Други, замразени

Селско стопанство

X

02.07

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици
от № 01.05, пресни, охладени или замразени:

0207.1

От петли и кокошки:

0207.11

Неразфасовани, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.12

Неразфасовани, замразени

0207.12.10

Механично отделено месо

Селско стопанство

A

0207.12.20

Трупове (с изключение на шийки и карантии), от които са
отстранени всички разфасовки (напр. бедра, крилца, бут
чета и гърди)

Селско стопанство

A

0207.12.90

Други

Селско стопанство

A

0207.13

Разфасовки и карантии, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.14

Разфасовки и карантии, замразени:

0207.14.1

Обезкостени разфасовки:

0207.14.11

Гърди

Селско стопанство

A

0207.14.13

Бедра

Селско стопанство

A

0207.14.15

Други

Селско стопанство

A

0207.14.2

Карантии:

0207.14.21

Черен дроб

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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0207.14.23

Крака

Селско стопанство

A

0207.14.25

Глави

Селско стопанство

A

0207.14.29

Други

Селско стопанство

A

0207.14.9

Други:

0207.14.91

Цели птици, нарязани на половина

Селско стопанство

A

0207.14.93

Задни четвъртинки

Селско стопанство

A

0207.14.95

Крилца

Селско стопанство

A

0207.14.96

Гърди

Селско стопанство

A

0207.14.97

Бедра

Селско стопанство

A

0207.14.98

Кълки

Селско стопанство

A

0207.14.99

Други

Селско стопанство

A

0207.2

От пуйки:

0207.24

Неразфасовани, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.25

Неразфасовани, замразени

Селско стопанство

A

0207.26

Разфасовки и карантии, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.27

Разфасовки и карантии, замразени

Селско стопанство

A

0207.4

От патици:

0207.41

Неразфасовани, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.42

Неразфасовани, замразени

Селско стопанство

A

0207.43

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Селско стопанство

A

0207.44

Други, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.45

Други, замразени

Селско стопанство

A

0207.5

От гъски:

0207.51

Неразфасовани, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.52

Неразфасовани, замразени

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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0207.53

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Селско стопанство

A

0207.54

Други, пресни или охладени

Селско стопанство

A

0207.55

Други, замразени

Селско стопанство

A

0207.60

От токачки

Селско стопанство

A

02.08

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, ох
ладени или замразени:

0208.10

От зайци

Селско стопанство

A

0208.30

От примати

Селско стопанство

A

0208.40

От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред
Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозай
ници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, мор
ски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги
/Pinnipedia/):

0208.40.10

От китове

Селско стопанство

A

0208.40.90

Други

Селско стопанство

A

0208.50

От влечуги (включително от змии и от морски косте
нурки)

Селско стопанство

A

0208.60

От камили и други животни от семейство камилови (Ca
melidae)

Селско стопанство

A

0208.90

Други:

0208.90.10

От щрауси

Селско стопанство

A

0208.90.90

Други

Селско стопанство

A

02.09

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало
и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин из
влечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в сала
мура, сушени или пушени:

0209.10

От свине

Селско стопанство

G*

0209.90

Други

Селско стопанство

X

02.10

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в са
ламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за
консумация, от меса или карантии:

0210.1

Меса от животни от рода на свинете:

0210.11

Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

Селско стопанство

X

0210.12

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

Селско стопанство

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

Селско стопанство

X

0210.19

Други

0210.20

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък:

0210.20.1

Сушени:

0210.20.11

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

0210.20.12

Други

Селско стопанство

X

0210.20.90

Други

Селско стопанство

X

0210.9

Други, включително брашна и прахове, годни за консума
ция, от меса или карантии:

0210.91

От примати

Селско стопанство

X

0210.92

От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред
Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозай
ници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, мор
ски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги
/Pinnipedia/)

Селско стопанство

X

0210.93

От влечуги (включително от змии и от морски косте
нурки)

Селско стопанство

X

0210.99

Други:

0210.99.05

От щрауси

Селско стопанство

X

0210.99.1

Други, сушени:

0210.99.11

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

0210.99.12

Други

Селско стопанство

X

0210.99.90

Други

Селско стопанство

X

03.01

Живи риби:

0301.1

Декоративни риби:

0301.11

Сладководни

риби

A*

0301.19

Други

Риби

A*

0301.9

Други живи риби:

0301.91

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Риби

A*

0301.92

Змиорки (Anguilla spp.)

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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0301.93

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Риби

A*

0301.94

Червен тон и тихоокеански тон (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis)

Риби

A*

0301.95

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

Риби

A*

0301.99

Други

Риби

A*

03.02

Риби, пресни или охладени (с изключение на филетата и
другите меса от риби от № 03.04):

0302.1

Пъстървови (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0302.11

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Риби

C*

0302.13

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus)

Риби

B*

0302.14

Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви
(Hucho hucho)

Риби

B*

0302.19

Други

Риби

C*

0302.2

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae и Citharidae) (с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност):

0302.21

Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos
sus, Hippoglossus stenolepis)

Риби

A*

0302.22

Морска писия (Pleuronectes platessa)

Риби

A*

0302.23

Морски език (Solea spp.)

Риби

A*

0302.24

Калкани (Psetta maxima)

Риби

A*

0302.29

Други

Риби

A*

0302.3

Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набра
зден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (с изключение
на черния дроб, хайвера и семенната течност):

0302.31

Бял тон (Thunnus alalunga)

Риби

A*

0302.32

Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

Риби

A*

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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0302.33

Скокливи риби или риби с набразден корем

Риби

A*

0302.34

Тон от вида Thunnus obesus

Риби

A*

0302.35

Червен тон и тихоокеански тон (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis)

Риби

A*

0302.36

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

Риби

A*

0302.39

Други

Риби

A*

0302.4

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis
spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сарди
нели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus
sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus) и сафриди (Trachurus spp.), кобия (Rac
hycentron canadum) и риба меч (Xiphias gladius) (с изключе
ние на черния дроб, хайвера и семенната течност):

0302.41

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Риби

A*

0302.42

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0302.43

Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели
(Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprat
tus)

Риби

A*

0302.44

Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Риби

A*

0302.45

Сафриди (Trachurus spp.)

Риби

A*

0302.46

Кобия (Rachycentron canadum)

Риби

A*

0302.47

Риба меч (Xiphias gladius)

Риби

A*

0302.5

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0302.51

Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus
macrocephalus

Риби

A*

0302.52

Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Риби

A*

0302.53

Американска треска (Pollachius virens)

Риби

A*

0302.54

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Риби

A*

0302.55

Минтай (Theragra chalcogramma)

Риби

A*

0302.56

Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius au
stralis)

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1250
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

A*

0302.59

Други

0302.7

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.) (с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност):

0302.71

Тилапия (Oreochromis spp.)

Риби

A*

0302.72

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.)

Риби

A*

0302.73

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Риби

A*

0302.74

Змиорки (Anguilla spp.)

Риби

A*

0302.79

Други

Риби

A*

0302.8

Други риби (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0302.81

Акули

Риби

A*

0302.82

Скатови (Rajidae)

Риби

A*

0302.83

Кликач (Dissostichus spp.)

Риби

A*

0302.84

Лаврак (Dicentrarchus spp.)

Риби

A*

0302.85

Спарови (Sparidae)

Риби

A*

0302.89

Други

Риби

A*

0302.90

Черен дроб, хайвер и семенна течност

Риби

A*

03.03

Риби замразени (с изключение на филетата и другите меса
от риби от № 03.04):

0303.1

Пъстървови (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0303.11

Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)

Риби

A*

0303.12

Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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L 250/1251

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

0303.13

Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви
(Hucho hucho)

Риби

B*

0303.14

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Риби

C*

0303.19

Други

Риби

C*

0303.2

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus),змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.) (с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност):

0303.23

Тилапия (Oreochromis spp.)

Риби

A*

0303.24

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.)

Риби

A*

0303.25

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngo
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylop
haryngodon piceus)

Риби

A*

0303.26

Змиорки (Anguilla spp.)

Риби

A*

0303.29

Други

Риби

A*

0303.3

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae и Citharidae) (с изключение на черния
дроб, хайвера и семенната течност):

0303.31

Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos
sus, Hippoglossus stenolepis)

Риби

A*

0303.32

Морска писия (Pleuronectes platessa)

Риби

A*

0303.33

Морски език (Solea spp.)

Риби

A*

0303.34

Калкани (Psetta maxima)

Риби

A*

0303.39

Други

Риби

A*

0303.4

Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набра
зден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (с изключение
на черния дроб, хайвера и семенната течност):

0303.41

Бял тон (Thunnus alalunga)

Риби

A*

0303.42

Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

Риби

A*

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0303.43

Скокливи риби или риби с набразден корем

Риби

A*

0303.44

Тон от вида Thunnus obesus

Риби

A*

0303.45

Червен тон и тихоокеански тон (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis)

Риби

A*

0303.46

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

Риби

A*

0303.49

Други

Риби

A*

0303.5

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини (Sar
dina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.)
и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии
(Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
и сафриди (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron cana
dum) и риба меч (Xiphias gladius) (с изключение на чер
ния дроб, хайвера и семенната течност):

0303.51

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Риби

A*

0303.53

Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели
(Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprat
tus)

Риби

A*

0303.54

Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

Риби

A*

0303.55

Сафриди (Trachurus spp.)

Риби

A*

0303.56

Кобия (Rachycentron canadum)

Риби

A*

0303.57

Риба меч (Xiphias gladius)

Риби

A*

0303.6

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0303.63

Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus
macrocephalus

Риби

A*

0303.64

Треска от вида Melanogrammus aeglefinus

Риби

A*

0303.65

Американска треска (Pollachius virens)

Риби

A*

0303.66

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

Риби

A*

0303.67

Минтай (Theragra chalcogramma)

Риби

A*

0303.68

Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius au
stralis)

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

L 250/1253

Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

A*

0303.69

Други

0303.8

Други риби (с изключение на черния дроб, хайвера и се
менната течност):

0303.81

Акули

Риби

A*

0303.82

Скатови (Rajidae)

Риби

A*

0303.83

Кликач (Dissostichus spp.)

Риби

A*

0303.84

Лаврак (Dicentrarchus spp.)

Риби

A*

0303.89

Други

Риби

A*

0303.90

Черен дроб, хайвер и семенна течност

Риби

A*

03.04

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охла
дени или замразени:

0304.3

Пресни или охладени филета от тилапия (Oreochromis
spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius ca
rassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla
spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa
spp.):

0304.31

Тилапия (Oreochromis spp.)

Риби

C*

0304.32

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.)

Риби

C*

0304.33

Нилски костур (Lates niloticus)

Риби

C*

0304.39

Други

Риби

C*

0304.4

Пресни или охладени филета от други риби:

0304.41

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Риби

C*

0304.42

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Риби

C*

0304.43

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae и Citharidae)

Риби

C*

0304.44

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

0304.45

Риба меч (Xiphias gladius)

Риби

A*

0304.46

Кликач (Dissostichus spp.)

Риби

A*

0304.49

Други:

0304.49.10

Аншоа (Engraulis spp.); Херинги (Clupea harengus, Clupea
pallasii)

Риби

A*

0304.49.90

Други

Риби

C*

0304.5

Други, пресни или охладени:

0304.51

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus),змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.)

Риби

C*

0304.52

Пъстървови

Риби

C*

0304.53

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae

Риби

C*

0304.54

Риба меч (Xiphias gladius)

Риби

A*

0304.55

Кликач (Dissostichus spp.)

Риби

A*

0304.59

Други:

0304.59.10

Аншоа (Engraulis spp.); Херинги (Clupea harengus, Clupea
pallasii)

Риби

A*

0304.59.90

Други

Риби

C*

0304.6

Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.), сомопо
добни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopha
ryngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски
костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.):

0304.61

Тилапия (Oreochromis spp.)

0304.61.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.61.90

Други

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

0304.62

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.)

0304.62.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.62.90

Други

Риби

C*

0304.63

Нилски костур (Lates niloticus):

0304.63.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.63.90

Други

Риби

C*

0304.69

Други:

0304.69.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.69.90

Други

Риби

C*

0304.7

Замразени филета от риби от семействата Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccii
dae, Moridae и Muraenolepididae:

0304.71

Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus
macrocephalus

0304.71.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.71.90

Други

Риби

C*

0304.72

Треска от вида (Melanogrammus aeglefinus):

0304.72.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.72.90

Други

Риби

C*

0304.73

Американска треска (Pollachius virens):

0304.73.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

C*

0304.73.90

Други

0304.74

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304.74.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.74.90

Други

Риби

C*

0304.75

Минтай (Theragra chalcogramma):

0304.75.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.75.90

Други

Риби

C*

0304.79

Други:

0304.79.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.79.90

Други

Риби

C*

0304.8

Замразени филета от други риби:

0304.81

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho):

0304.81.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.81.90

Други

Риби

C*

0304.82

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster):

0304.82.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.82.90

Други

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1257

Сектор

Поетапна кате
гория

0304.83

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae и Citharidae):

0304.83.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.83.90

Други

Риби

C*

0304.84

Риба меч (Xiphias gladius):

0304.84.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.84.90

Други

Риби

A*

0304.85

Кликач (Dissostichus spp.):

0304.85.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.85.90

Други

Риби

A*

0304.86

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Риби

A*

0304.87

Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набра
зден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0304.87.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.87.90

Други

Риби

C*

0304.89

Други:

0304.89.10

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0304.89.20

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.89.90

Други

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1258
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0304.9

Други, замразени:

0304.91

Риба меч (Xiphias gladius):

0304.91.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.91.90

Други

Риби

A*

0304.92

Кликач (Dissostichus spp.):

0304.92.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.92.90

Други

Риби

A*

0304.93

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.):

0304.93.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.93.90

Други

Риби

C*

0304.94

Минтай (Theragra chalcogramma):

0304.94.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.94.90

Други

Риби

C*

0304.95

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae (с изключение на минтай (Theragra chalco
gramma):

0304.95.10

Блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или по-голямо от
7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи вмъкнати
пластмасови листа (с изключение на блоковете, съдър
жащи кости)

Риби

A*

0304.95.90

Други

Риби

C*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

0304.99

Други:

0304.99.10

Аншоа (Engraulis spp.); Херинги (Clupea harengus, Clupea
pallasii); блокове, правоъгълни, с тегло, равно на или поголямо от 7 kg, но непревишаващо 8 kg, несъдържащи
вмъкнати пластмасови листа (с изключение на блоковете,
съдържащи кости)

Риби

A*

0304.99.90

Други

Риби

C*

03.05

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:

0305.10

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от
риби, годни за консумация от човека

Риби

A*

0305.20

Черен дроб, хайвер и семенна течност, от риби, сушени,
пушени, осолени или в саламура

Риби

A*

0305.3

Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но не
пушени:

0305.31

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus),змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.)

Риби

C*

0305.32

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi
dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Mu
raenolepididae

Риби

C*

0305.39

Други:

0305.39.10

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0305.39.90

Други

Риби

C*

0305.4

Риби пушени, включително филетата, различни от годни
за консумация карантии от риби:

0305.41

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски
пъстърви (Hucho hucho)

Риби

B*

0305.42

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Риби

A*

0305.43

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncor
hynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

Риби

C*

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

0305.44

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.)

Риби

C*

0305.49

Други:

0305.49.10

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0305.49.90

Други

Риби

C*

0305.5

Риби сушени, дори осолени, но непушени, различни от
годни за консумация карантии от риби:

0305.51

Треска от видовете (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus
macrocephalus)

Риби

A*

0305.59

Други:

0305.59.15

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0305.59.90

Други

Риби

C*

0305.6

Риби осолени, но несушени, нито пушени и риби в сала
мура, различни от годни за консумация карантии от риби:

0305.61

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

Риби

A*

0305.62

Треска от видовете (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus
macrocephalus)

Риби

A*

0305.63

Аншоа (Engraulis spp.)

Риби

A*

0305.64

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus),змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloti
cus) и змееглави (Channa spp.)

Риби

C*

0305.69

Други

Риби

C*

0305.7

Перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други
годни за консумация карантии от риби:

0305.71

Перки от акула:

0305.71.10

Сушени, дори осолени, но непушени

Риби

A*

0305.71.90

Други

Риби

A*

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код
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Сектор

Поетапна кате
гория

0305.72

Глави, опашки и плавателни мехури от риби:

0305.72.10

Аншоа (Engraulis spp.); херинги (Clupea harengus, Clupea
pallasii) (с изключение на сушени, дори осолени, но непу
шени); и треска от видовете (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) (с изключение на пушени)

Риби

A*

0305.72.90

Други

Риби

A*

0305.79

Други:

0305.79.10

Аншоа (Engraulis spp.); херинги (Clupea harengus, Clupea
pallasii) (с изключение на сушени, дори осолени, но непу
шени); и треска от видовете (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) (с изключение на пушена)

Риби

A*

0305.79.90

Други

Риби

A*

03.06

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени,
замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени рако
образни, дори без черупки, дори топло пушени; ракооб
разни с черупките, варени във вода или на пара, дори ох
ладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; бра
шна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ра
кообразни, годни за консумация от човека:

0306.1

Замразени:

0306.11

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.11.10

Пушени

Риби

A*

0306.11.90

Други

Риби

A*

0306.12

Омари (Homarus spp.):

0306.12.10

Пушени

Риби

A*

0306.12.90

Други

Риби

A*

0306.14

Раци:

0306.14.10

Пушени

Риби

A*

0306.14.90

Други

Риби

A*

0306.15

Норвежки омар (Nephrops norvegicus):

0306.15.10

Пушени

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1262

BG

Код
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Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

A*

0306.15.90

Други

0306.16

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.16.10

Пушени

Риби

A*

0306.16.90

Други

Риби

A*

0306.17

Други скариди:

0306.17.10

Пушени

Риби

A*

0306.17.90

Други

Риби

A*

0306.19

Други, включително брашна, прахове и агломерати под
формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация
от човека:

0306.19.10

Пушени

Риби

A*

0306.19.90

Други

Риби

A*

0306.2

Незамразени:

0306.21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306.21.10

Пушени

Риби

A*

0306.21.90

Други

Риби

A*

0306.22

Омари (Homarus spp.):

0306.22.10

Пушени

Риби

A*

0306.22.90

Други

Риби

A*

0306.24

Раци:

0306.24.10

Пушени

Риби

A*

0306.24.90

Други

Риби

A*

0306.25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus):

0306.25.10

Пушени

Риби

A*

0306.25.90

Други

Риби

A*

0306.26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306.26.10

Пушени

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

A*

0306.26.90

Други

0306.27

Други скариди:

0306.27.10

Пушени

Риби

A*

0306.27.90

Други

Риби

A*

0306.29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под
формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация
от човека:

0306.29.10

Пушени

Риби

A*

0306.29.90

Други

Риби

A*

03.07

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, за
мразени, сушени, осолени или в саламура; пушени меко
тели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, пра
хове и агломерати под форма на гранули, от мекотели,
годни за консумация от човека:

0307.1

Стриди:

0307.11

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.19

Други:

0307.19.10

Пушени

Риби

A*

0307.19.90

Други

Риби

A*

0307.2

Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди
от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten:

0307.21

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.29

Други:

0307.29.10

Пушени

Риби

A*

0307.29.90

Други

Риби

A*

0307.3

Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp.:

0307.31

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.39

Други:

0307.39.10

Пушени

Риби

A*

0307.39.20

Замразени, с черупки (с изключение на пушени)

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

0307.39.30

Замразени, с половин черупка (с изключение на пушени)

Риби

A*

0307.39.40

Замразени, месо без черупки (с изключение на пушени)

Риби

A*

0307.39.90

Други

Риби

A*

0307.4

Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Se
piola spp.); калмари и рогачи (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307.41

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.49

Други:

0307.49.10

Пушени

Риби

A*

0307.49.90

Други

Риби

A*

0307.5

Октоподи (Octopus spp.):

0307.51

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.59

Други:

0307.59.10

Пушени

Риби

A*

0307.59.90

Други

Риби

A*

0307.60

Охлюви, различни от морските:

0307.60.10

Пушени

Риби

A*

0307.60.90

Други

Риби

A*

0307.7

Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,
Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae,
Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae):

0307.71

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.79

Други:

0307.79.10

Пушени

Риби

A*

0307.79.90

Други

Риби

A*

0307.8

Морски охлюви абалон (Haliotis spp.):

0307.81

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

0307.89

Други:

0307.89.10

Пушени

Риби

A*

0307.89.90

Други

Риби

A*

0307.9

Други, включително брашна, прахове и агломерати под
форма на гранули, годни за консумация от човека:

0307.91

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0307.99

Други:

0307.99.30

Пушени

Риби

A*

0307.99.90

Други

Риби

A*

03.08

Водни безгръбначни (с изключение на ракообразните и ме
котелите), живи, пресни, охладени, замразени, сушени,
осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни (раз
лични от ракообразните и мекотелите), дори топло пу
шени; брашна, прахове и агломерати под форма на гра
нули, от водни безгръбначни (с изключение на ракообраз
ните и мекотелите), годни за консумация от човека:

0308.1

Морски краставици (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308.11

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0308.19

Други:

0308.19.10

Пушени

Риби

A*

0308.19.90

Други

Риби

A*

0308.2

Морски таралежи (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus livi
dus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

0308.21

Живи, пресни или охладени

Риби

A*

0308.29

Други:

0308.29.10

Пушени

Риби

A*

0308.29.90

Други

Риби

A*

0308.30

Медузи (Rhopilema spp.):

0308.30.10

Пушени

Риби

A*

0308.30.90

Други

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1266

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0308.90

Други:

0308.90.10

Пушени

Риби

A*

0308.90.90

Други

Риби

A*

04.01

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със
захар или други подсладители:

0401.10

Със съдържание на мазнини по маса, непревишаващо 1 %:

0401.10.07

Уперизирано мляко (UHT-мляко) или мляко с дълъг срок
на годност, в съдове с вместимост, непревишаваща 1 l,
дори с прибавка на минерали, витамини, ензими и по
добни добавки, предназначени само за увеличаване на хра
нителната стойност, при условие че тези добавки не пре
вишават 1 % от обема на крайния продукт

Селско стопанство

A

0401.10.09

Други видове мляко, дори с прибавка на минерали, вита
мини, ензими и подобни добавки, предназначени само за
увеличаване на хранителната стойност, при условие че
тези добавки не превишават 1 % от обема на крайния про
дукт

Селско стопанство

A

0401.10.90

Други

Селско стопанство

A

0401.20

Със съдържание на мазнини по маса, над 1 %, но непреви
шаващо 6 %:

0401.20.07

Уперизирано мляко (UHT-мляко) или мляко с дълъг срок
на годност, в съдове с вместимост, непревишаваща 1 l,
дори с прибавка на минерали, витамини, ензими и по
добни добавки, предназначени само за увеличаване на хра
нителната стойност, при условие че тези добавки не пре
вишават 1 % от обема на крайния продукт

Селско стопанство

A

0401.20.09

Други видове мляко, дори с прибавка на минерали, вита
мини, ензими и подобни добавки, предназначени само за
увеличаване на хранителната стойност, при условие че
тези добавки не превишават 1 % от обема на крайния про
дукт

Селско стопанство

A

0401.20.90

Други

Селско стопанство

A

0401.40

С тегловно съдържание на мазнини над 6 %, но непреви
шаващо 10 %:

0401.40.07

Уперизирано мляко (UHT-мляко) или мляко с дълъг срок
на годност, в съдове с вместимост, непревишаваща 1 l,
дори с прибавка на минерали, витамини, ензими и по
добни добавки, предназначени само за увеличаване на хра
нителната стойност, при условие че тези добавки не пре
вишават 1 % от обема на крайния продукт

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1267

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

0401.40.09

Други видове мляко, дори с прибавка на минерали, вита
мини, ензими и подобни добавки, предназначени само за
увеличаване на хранителната стойност, при условие че
тези добавки не превишават 1 % от обема на крайния про
дукт

Селско стопанство

A

0401.40.90

Други

Селско стопанство

A

0401.50

С тегловно съдържание на мазнини по маса, превишаващо
10 %:

0401.50.07

Уперизирано мляко (UHT-мляко) или мляко с дълъг срок
на годност, в съдове с вместимост, непревишаваща 1 l,
дори с прибавка на минерали, витамини, ензими и по
добни добавки, предназначени само за увеличаване на хра
нителната стойност, при условие че тези добавки не пре
вишават 1 % от обема на крайния продукт

Селско стопанство

A

0401.50.09

Други видове мляко, дори с прибавка на минерали, вита
мини, ензими и подобни добавки, предназначени само за
увеличаване на хранителната стойност, при условие че
тези добавки не превишават 1 % от обема на крайния про
дукт

Селско стопанство

A

0401.50.90

Други

Селско стопанство

A

04.02

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар
или други подсладители:

0402.10

На прах, гранули или други твърди форми, със съдържание
на мазнини по маса, непревишаващо 1,5 %

0402.10.10

Неароматизирано, без прибавка на захар или други под
сладители

Селско стопанство

X

0402.10.90

Други

Селско стопанство

X

0402.2

На прах, гранули или други твърди форми, със съдържание
на мазнини по маса, непревишаващо 1,5 %:

0402.21

Без прибавка на захар или други подсладители:

0402.21.10

Неароматизирано

Селско стопанство

X

0402.21.90

Други

Селско стопанство

X

0402.29

Други

Селско стопанство

X

0402.9

Други:

0402.91

Без прибавка на захар или други подсладители

Селско стопанство

X

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1268

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0402.99

Други:

0402.99.10

В аерозолни опаковки

Селско стопанство

X

0402.99.90

Други

Селско стопанство

X

04.03

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, ке
фир и други ферментирали или подкиселени млека и сме
тана, дори концентрирани или с прибавка на захар или
други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка
на плодове, ядки или какао:

0403.10

Кисело мляко

Селско стопанство

A

0403.90

Други:

0403.90.10

Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или ка
као

Селско стопанство

A

0403.90.20

Ферментирало мляко, неконцентрирано и несъдържащо
захар или други подсладители, неароматизирано и несъ
държащо плодове, ядки или какао (с изключение на мъте
ница)

Селско стопанство

A

0403.90.90

Други

Селско стопанство

A

04.04

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар
или други подсладители; продукти от естествени съставки
на млякото, дори с прибавка на захар или други подслади
тели, неупоменати, нито включени другаде:

0404.10

Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или
с прибавка на захар или други подсладители

Селско стопанство

A

0404.90

Други:

0404.90.10

Други млечни смеси на прах, съдържащи минимум 30 %
(m/m) млечни протеини, изчислени на обезмаслена основа

Селско стопанство

X

0404.90.90

Други

Селско стопанство

X

04.05

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намаз
ване:

0405.10

Масло:

ex0405.10

В директни опаковки, със съдържание, равно или по-го
лямо от 20 kg

Селско стопанство

J*

ex0405.10

Други

Селско стопанство

X

0405.20

Млечни пасти за намазване

Селско стопанство

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

J*

0405.90

Други

04.06

Сирена и извара:

0406.10

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително из
вара и сирене от суроватка

Селско стопанство

F*

0406.20

Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

Селско стопанство

F*

0406.30

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообраз
ните

Селско стопанство

F*

0406.40

Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена
от Penicillium roqueforti

Селско стопанство

F*

0406.90

Други сирена:

0406.90.1

Сирене Cheddar:

0406.90.11

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

0406.90.12

Други

Селско стопанство

F*

0406.90.2

Сирене Gouda:

0406.90.21

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

0406.90.22

Други

Селско стопанство

F*

0406.90.9

Други:

0406.90.91

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

0406.90.99

Други

Селско стопанство

F*

04.07

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

0407.1

Оплодени яйца за инкубиране:

0407.11

От кокошки (Gallus domesticus):

0407.11.10

С единична цена за целите на определянето на митата, не
превишаваща 150 цента

Селско стопанство

A

0407.11.90

Други

Селско стопанство

A

0407.19

Други:

0407.19.10

Яйца от щрауси

Селско стопанство

A

0407.19.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1270

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0407.2

Други пресни яйца:

0407.21

От кокошки (Gallus domesticus):

0407.21.10

С единична цена за целите на определянето на митата, не
превишаваща 150 цента

Селско стопанство

A

0407.21.90

Други

Селско стопанство

A

0407.29

Други:

0407.29.10

Яйца от щрауси

Селско стопанство

A

0407.29.90

Други

Селско стопанство

A

0407.90

Други:

0407.90.10

Яйца от щрауси

Селско стопанство

A

0407.90.20

От кокошки (Gallus domesticus), неварени:

Селско стопанство

A

0407.90.90

Други

Селско стопанство

A

04.08

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, су
шени, варени във вода или на пара, представени в раз
лични форми, замразени или консервирани по друг начин,
дори с прибавка на захар или други подсладители:

0408.1

Яйчни жълтъци:

0408.11

Изсушен

Селско стопанство

A

0408.19

Други

Селско стопанство

A

0408.9

Други:

0408.91

Изсушен

Селско стопанство

A

0408.99

Други:

0408.99.10

Сурова каша от жълтъците и белтъците на яйца от коко
шки от вида Gallus domesticus

Селско стопанство

A

0408.99.90

Други

Селско стопанство

A

0409.00

Естествен мед

Селско стопанство

A

0410.00

Продукти от животински произход, годни за консумация,
неупоменати, нито включени другаде:

0410.00.10

В аерозолни опаковки

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1271

Сектор

Поетапна кате
гория

0410.00.90

Други

Селско стопанство

A

0501.00

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

Селско стопанство

A

05.02

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други
косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и
косми:

0502.10

Четина от свине или глигани и отпадъци от същата

Селско стопанство

A

0502.90

Други

Селско стопанство

A

0504.00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или
на парчета (с изключение на тези на рибите), пресни, ох
ладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или
пушени:

0504.00.10

Изкуствени черва

Селско стопанство

A

0504.00.90

Други

Селско стопанство

A

05.05

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух,
пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необрабо
тени или само почистени, дезинфекцирани или обрабо
тени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или
от части от пера:

0505.10

Пера от видовете, използвани за пълнене; пух

Селско стопанство

A

0505.90

Други:

0505.90.10

От щрауси

Селско стопанство

A

0505.90.90

Други

Селско стопанство

A

05.06

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени,
само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с
киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези
материали:

0506.10

Осеин и кости, обработени с киселини

Селско стопанство

A

0506.90

Други:

0506.90.10

Необработени, обезмаслени или само подготвени (но неиз
рязани във форми)

Селско стопанство

A

0506.90.90

Други

Селско стопанство

A

05.07

Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включи
телно т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозай
ници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само
подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от
тези материали:

0507.10

Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

0507.90

Други

0508.00

Корали и подобни материали, необработени или само под
готвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни
или от иглокожи и кости от сепия, необработени или
само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпа
дъци от същите:

0508.00.05

Черупки от морски охлюви абалон

Селско стопанство

A

0508.00.10

Други черупки, необработени или само подготвени, но не
изрязани във форми

Селско стопанство

A

0508.00.90

Други

Селско стопанство

A

0510.00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантари
дис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от
животински произход, използвани за приготвяне на фар
мацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или
временно запазени по друг начин

Селско стопанство

A

05.11

Продукти от животински произход, неупоменати, нито
включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1
или 3, неподходящи за консумация от човека:

0511.10

Сперма от бикове

Селско стопанство

A

0511.9

Други:

0511.91

Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други
водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3:

0511.91.15

Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други
водни безгръбначни (с изключение на хайвер), необрабо
тени или само подготвени

Риби

A*

0511.91.90

Други

Риби

A*

0511.99

Други:

0511.99.05

Черупки от яйца от щрауси (необработени)

Селско стопанство

A

0511.99.10

Сухожилия и нерви

Селско стопанство

A

0511.99.15

Кръвно брашно; сперма от животни; обрезки и други по
добни отпадъци от необработени кожи

Селско стопанство

A

0511.99.80

Други продукти от животински произход необработени
или само подготвени

Селско стопанство

A

0511.99.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

06.01

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми
във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад,
растения и корени от цикория, (различни от корените от
№ 12.12):

0601.10

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

Селско стопанство

A

0601.20

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми
във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от
цикория

Селско стопанство

A

06.02

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

0602.10

Издънки, невкоренени и калеми

Селско стопанство

A

0602.20

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация пло
дове, присадени или неприсадени

Селско стопанство

A

0602.30

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

Селско стопанство

A

0602.40

Рози, присадени или неприсадени

Селско стопанство

A

0602.90

Други

Селско стопанство

A

06.03

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса,
свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или
приготвени по друг начин:

0603.1

Свежи:

0603.11

Рози

Селско стопанство

A

0603.12

Карамфили

Селско стопанство

A

0603.13

Орхидеи

Селско стопанство

A

0603.14

Хризантеми

Селско стопанство

A

0603.15

Кремове (Lilium spp.)

Селско стопанство

A

0603.19

Други

Селско стопанство

A

0603.90

Други

Селско стопанство

A

06.04

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цве
тове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или
украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегни
рани или приготвени по друг начин:

0604.20

Свежи:

0604.20.10

Мъхове и лишеи

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1274

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

0604.20.90

Други

0604.90

Други:

0604.90.10

Мъхове и лишеи

Селско стопанство

A

0604.90.90

Други

Селско стопанство

A

07.01

Картофи, пресни или охладени:

0701.10

За посев

Селско стопанство

A

0701.90

Други

Селско стопанство

A

0702.00

Домати, пресни или охладени

Селско стопанство

A

07.03

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

0703.10

Лук и шалот

Селско стопанство

A

0703.20

Чесън

Селско стопанство

A

0703.90

Праз и други лукови зеленчуци

Селско стопанство

A

07.04

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за
консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охла
дени:

0704.10

Карфиол и броколи

Селско стопанство

A

0704.20

Брюкселско зеле

Селско стопанство

A

0704.90

Други

Селско стопанство

A

07.05

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни
или охладени:

0705.1

Марули:

0705.11

Топ салата

Селско стопанство

A

0705.19

Други

Селско стопанство

A

0705.2

Видове цикория:

0705.21

Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum

Селско стопанство

A

0705.29

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1275

Сектор

Поетапна кате
гория

07.06

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри
глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консу
мация, пресни или охладени:

0706.10

Моркови и репи

Селско стопанство

A

0706.90

Други

Селско стопанство

A

0707.00

Краставици и корнишони, пресни или охладени

Селско стопанство

A

07.08

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или ох
ладени:

0708.10

Грах (Pisum sativum)

Селско стопанство

A

0708.20

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Селско стопанство

A

0708.90

Други бобови зеленчуци

Селско стопанство

A

07.09

Други зеленчуци, пресни или охладени:

0709.20

Аспержи

Селско стопанство

A

0709.30

Патладжани

Селско стопанство

A

0709.40

Целина, различна от целината с едри глави

Селско стопанство

A

0709.5

Гъби и трюфели:

0709.51

Гъби от рода Agaricus

Селско стопанство

A

0709.59

Други:

0709.59.10

Трюфели

Селско стопанство

A

0709.59.90

Други

Селско стопанство

A

0709.60

Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta

Селско стопанство

A

0709.70

Спанак, новозеландски спанак и лобода

Селско стопанство

A

0709.9

Други:

0709.91

Артишок (ангинарии)

Селско стопанство

A

0709.92

Маслини

Селско стопанство

A

0709.93

Тикви (Cucurbita spp.)

Селско стопанство

A

0709.99

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1276

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

07.10

Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, за
мразени:

0710.10

Картофи

0710.2

Бобови зеленчуци, със или без шушулките:

0710.21

Грах (Pisum sativum)

Селско стопанство

A

0710.22

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Селско стопанство

A

0710.29

Други

Селско стопанство

A

0710.30

Спанак, новозеландски спанак и лобода

Селско стопанство

A

0710.40

Сладка царевица

Селско стопанство

A

0710.80

Други зеленчуци:

0710.80.10

Трюфели

Селско стопанство

A

0710.80.90

Други

Селско стопанство

A

0710.90

Смеси от зеленчуци

Селско стопанство

A

07.11

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 съ
стояние:

0711.20

Маслини

Селско стопанство

A

0711.40

Краставици и корнишони

Селско стопанство

A

0711.5

Гъби и трюфели:

0711.51

Гъби от рода Agaricus

Селско стопанство

A

0711.59

Други

Селско стопанство

A

0711.90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

0711.90.10

Лук и праз

Селско стопанство

A

0711.90.20

Каперси

Селско стопанство

A

0711.90.30

Плодове от рода Pimenta

Селско стопанство

A

0711.90.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1277

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

07.12

Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или ре
зенки, смлени или на прах, но необработени по друг на
чин:

0712.20

Лук

0712.3

Гъби, гъби от видовете Auricularia spp. /юдино ухо/и Тre
mella spp. и трюфели:

0712.31

Гъби от рода Agaricus

Селско стопанство

A

0712.32

Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/

Селско стопанство

A

0712.33

Гъби от вида Тremella spp.

Селско стопанство

A

0712.39

Други

Селско стопанство

A

0712.90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси:

0712.90.15

Кулинарни билки

Селско стопанство

A

0712.90.90

Други

Селско стопанство

A

07.13

Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени
люспи или начупени:

0713.10

Грах (Pisum sativum)

0713.10.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.10.20

Други, зелен грах, цели

Селско стопанство

A

0713.10.25

Зелен грах, с обелени люспи или начупени

Селско стопанство

A

0713.10.90

Други

Селско стопанство

A

0713.20

Нахут (Garbanzos):

0713.20.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.20.90

Други

Селско стопанство

A

0713.3

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31

Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna ra
diata (L.) Wilczek:

0713.31.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.31.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1278

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0713.32

Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus или Vigna
angularis)

0713.32.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.32.90

Други

Селско стопанство

A

0713.33

Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.33.90

Други

Селско стопанство

A

0713.34

Бобови растения от видовете (Vigna subterranea или Voand
zeia subterranea):

0713.34.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.34.90

Други

Селско стопанство

A

0713.35

Папуда (Vigna unguiculata):

0713.35.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.35.90

Други

Селско стопанство

A

0713.39

Други:

0713.39.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.39.90

Други

Селско стопанство

A

0713.40

Леща:

0713.40.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.40.90

Други

Селско стопанство

A

0713.50

Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina,
Vicia faba var. minor):

0713.50.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.50.90

Други

Селско стопанство

A

0713.60

Бобови растения от вида (Cajanus cajan):

0713.60.10

Семена за посев

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1279

Сектор

Поетапна кате
гория

0713.60.20

Цели (с изключение на семена за посев)

Селско стопанство

A

0713.60.30

С обелени люспи или начупени

Селско стопанство

A

0713.90

Други:

0713.90.01

Семена за посев

Селско стопанство

A

0713.90.10

Цели (с изключение на семена за посев)

Селско стопанство

A

0713.90.20

С обелени люспи или начупени

Селско стопанство

A

07.14

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки,
сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съ
държание на нишесте или инулин, пресни, охладени, за
мразени или сушени, дори нарязани на парчета или агло
мерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово
дърво:

0714.10

Корени от маниока (cassava):

0714.10.10

Замразен

Селско стопанство

A

0714.10.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.10.90

Други

Селско стопанство

A

0714.20

Сладки картофи:

0714.20.10

Замразен

Селско стопанство

A

0714.20.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.20.90

Други

Селско стопанство

A

0714.30

Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.)

0714.30.10

Замразен

Селско стопанство

A

0714.30.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.30.90

Други

Селско стопанство

A

0714.40

Таро (Colocasia spp.):

0714.40.10

Замразен

Селско стопанство

A

0714.40.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.40.90

Други

Селско стопанство

A

0714.50

Yautia (Xanthosoma spp.):

0714.50.10

Замразен

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1280

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0714.50.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.50.90

Други

Селско стопанство

A

0714.90

Други:

0714.90.10

Замразен

Селско стопанство

A

0714.90.20

Пресни или охладени

Селско стопанство

A

0714.90.90

Други

Селско стопанство

A

08.01

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или су
шени, дори без черупките им или обелени:

0801.1

Кокосови орехи:

0801.11

Изсушени:

0801.11.10

Неподсладени

Селско стопанство

A

0801.11.90

Други

Селско стопанство

A

0801.12

С вътрешната черупка (ендокарп):

0801.12.10

Прясно

Селско стопанство

A

0801.12.20

Други, цели

Селско стопанство

A

0801.12.90

Други

Селско стопанство

A

0801.19

Други:

0801.19.05

Прясно

Селско стопанство

A

0801.19.10

Други, цели

Селско стопанство

A

0801.19.90

Други

Селско стопанство

A

0801.2

Бразилски орехи:

0801.21

С черупки

Селско стопанство

A

0801.22

Без черупки

Селско стопанство

A

0801.3

Кашу:

0801.31

С черупки

Селско стопанство

A

0801.32

Без черупки

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1281

Сектор

Поетапна кате
гория

08.02

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без
черупките им или обелени:

0802.1

Бадеми:

0802.11

С черупки

Селско стопанство

A

0802.12

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.2

Лешници (Corylus spp.):

0802.21

С черупки

Селско стопанство

A

0802.22

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.3

Обикновени орехи:

0802.31

С черупки

Селско стопанство

A

0802.32

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.4

Кестени (Castanea spp.):

0802.41

С черупки

Селско стопанство

A

0802.42

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.5

Шам фъстък:

0802.51

С черупки

Селско стопанство

A

0802.52

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.6

Орехи „макадамия“:

0802.61

С черупки

Селско стопанство

A

0802.62

Без черупки

Селско стопанство

A

0802.70

Орехи от кола (Cola spp.)

Селско стопанство

A

0802.80

Орехи от арека

Селско стопанство

A

0802.90

Други

Селско стопанство

A

08.03

Банани, включително хлебните, пресни или сушени:

0803.10

Хлебни банани:

0803.10.10

Прясно

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1282

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

0803.10.90

Други

0803.90

Други:

0803.90.10

Прясно

Селско стопанство

A

0803.90.90

Други

Селско стопанство

A

08.04

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и ман
густани, пресни или сушени:

0804.10

Фурми:

0804.10.10

Прясно

Селско стопанство

A

0804.10.90

Други

Селско стопанство

A

0804.20

Смокини:

0804.20.10

Прясно

Селско стопанство

A

0804.20.90

Други

Селско стопанство

A

0804.30

Ананаси:

0804.30.10

Прясно

Селско стопанство

A

0804.30.90

Други

Селско стопанство

A

0804.40

Авокадо:

0804.40.10

Прясно

Селско стопанство

A

0804.40.90

Други

Селско стопанство

A

0804.50

Гуайави, манго и мангустани:

0804.50.10

Прясно

Селско стопанство

A

0804.50.90

Други

Селско стопанство

A

08.05

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

0805.10

Портокали:

0805.10.10

Прясно

Селско стопанство

A

0805.10.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1283

Сектор

Поетапна кате
гория

0805.20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клемен
тинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди:

0805.20.10

Прясно

Селско стопанство

A

0805.20.90

Други

Селско стопанство

A

0805.40

Грейпфрути, включително помело:

0805.40.10

Прясно

Селско стопанство

A

0805.40.90

Други

Селско стопанство

A

0805.50

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и сладки лимони
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805.50.10

Пресни

Селско стопанство

A

0805.50.90

Други

Селско стопанство

A

0805.90

Други:

0805.90.10

Прясно

Селско стопанство

A

0805.90.90

Други

Селско стопанство

A

08.06

Грозде, прясно или сушено:

0806.10

Прясно

Селско стопанство

A

0806.20

Изсушен

Селско стопанство

A

08.07

Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни:

0807.1

Пъпеши (в това число и дините):

0807.11

Дини

Селско стопанство

A

0807.19

Други

Селско стопанство

A

0807.20

Папаи

Селско стопанство

A

08.08

Ябълки, круши и дюли, пресни:

0808.10

Ябълки

Селско стопанство

A

0808.30

Круши

Селско стопанство

A

0808.40

Дюли

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1284

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

08.09

Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и не
ктарини), сливи и трънки, пресни:

0809.10

Кайсии

0809.2

Череши:

0809.21

Вишни (Prunus cerasus)

Селско стопанство

A

0809.29

Други

Селско стопанство

A

0809.30

Праскови, включително прасковите без мъх

Селско стопанство

A

0809.40

Сливи и трънки

Селско стопанство

A

08.10

Други плодове, пресни:

0810.10

Ягоди

Селско стопанство

A

0810.20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къ
пина

Селско стопанство

A

0810.30

Френско грозде, включително касис и цариградско грозде

Селско стопанство

A

0810.40

Боровинки и други плодове от рода Vaccinium

Селско стопанство

A

0810.50

Киви

Селско стопанство

A

0810.60

Дуриани

Селско стопанство

A

0810.70

Райски ябълки

Селско стопанство

A

0810.90

Други:

0810.90.10

Гранадила (Passiflora ligularis) и личи

Селско стопанство

A

0810.90.90

Други

Селско стопанство

A

08.11

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, за
мразени, дори с добавка на захар или други подсладители:

0811.10

Ягоди

Селско стопанство

A

0811.20

Малини, къпини, черници, кръстоска на малини и къпини,
френско грозде, включително касис и цариградско грозде

Селско стопанство

A

0811.90

Други:

0811.90.15

Пулп от гранадила (Passiflora ligularis); Пулп от личи

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1285

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

Селско стопанство

A

0811.90.90

Други

08.12

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 съ
стояние:

0812.10

Череши

0812.90

Други:

0812.90.15

Пулп от гранадила (Passiflora ligularis); Пулп от личи

Селско стопанство

A

0812.90.20

Ягоди

Селско стопанство

A

0812.90.90

Други

Селско стопанство

A

08.13

Плодове сушени, различни от тези от № 08.01 до 08.06;
смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от на
стоящата глава:

0813.10

Кайсии

Селско стопанство

A

0813.20

Сливи

Селско стопанство

A

0813.30

Ябълки

Селско стопанство

A

0813.40

Други плодове

Селско стопанство

A

0813.50

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от на
стоящата глава

Селско стопанство

A

0814.00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини,
пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфури
рана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи
временното им консервиране, или сушени

Селско стопанство

A

09.01

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и
люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, не
зависимо от съотношението в сместа:

0901.1

Кафе сурово:

0901.11

Недекофеинизирано:

0901.11.10

От вида Coffea arabica

Селско стопанство

A

0901.11.20

От вида Coffea robusta

Селско стопанство

A

0901.11.90

Други

Селско стопанство

A

0901.12

Декофеинизирано:

0901.12.10

От вида Coffea arabica

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1286

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

0901.12.20

От вида Coffea robusta

Селско стопанство

A

0901.12.90

Други

Селско стопанство

A

0901.2

Кафе печено:

0901.21

Недекофеинизирано

Селско стопанство

A

0901.22

Декофеинизирано

Селско стопанство

A

0901.90

Други:

0901.90.10

Черупки и люспи от кафе

Селско стопанство

A

0901.90.20

Заместители на кафе, съдържащи кафе

Селско стопанство

A

09.02

Чай, дори ароматизиран:

0902.10

Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, със съ
държание, непревишаващо 3 kg

Селско стопанство

A

0902.20

Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки

Селско стопанство

A

0902.30

Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в
директни опаковки, със съдържание, непревишаващо 3 kg

Селско стопанство

A

0902.40

Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай, в
друг вид опаковки

Селско стопанство

A

0903.00

Мате

Селско стопанство

A

09.04

Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от
рода Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани:

0904.1

Пипер:

0904.11

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0904.12

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

0904.2

Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta:

0904.21

Сушени, несмляни, нито пулверизирани:

0904.21.10

Плодове от рода Capsicum

Селско стопанство

A

0904.21.30

Плодове от рода Pimenta

Селско стопанство

A

0904.22

Смляни или пулверизирани:

0904.22.10

Плодове от рода Capsicum

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1287

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

0904.22.30

Плодове от рода Pimenta

09.05

Ванилия:

0905.10

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0905.20

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

09.06

Канела и канелени цветове:

0906.1

Несмляни, нито пулверизирани:

0906.11

Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Селско стопанство

A

0906.19

Други

Селско стопанство

A

0906.20

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

09.07

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки):

0907.10

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0907.20

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

09.08

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми
и кардамоми:

0908.1

Индийски орехчета:

0908.11

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0908.12

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

0908.2

Обвивки на индийски орехчета:

0908.21

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0908.22

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

0908.3

Кардамоми:

0908.31

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0908.32

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

09.09

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандьр, ки
мион, ким; плодове от хвойна:

0909.2

Семена от кориандър:

0909.21

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1288

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

0909.22

Смляни или пулверизирани

0909.3

Семена от кимион:

0909.31

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0909.32

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

0909.6

Семена от анасон, звезден анасон, ким или резене; плодове
от хвойна:

0909.61

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0909.62

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

09.10

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафи
нови листа, къри и други подправки:

0910.1

Джинджифил:

0910.11

Несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

0910.12

Смляни или пулверизирани

Селско стопанство

A

0910.20

Шафран

Селско стопанство

A

0910.30

Куркума

Селско стопанство

A

0910.9

Други подправки:

0910.91

Смеси, посочени в забележка 1, буква б) на настоящата
глава

Селско стопанство

A

0910.99

Други

Селско стопанство

A

10.01

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

1001.1

От твърда пшеница:

1001.11

За посев

Селско стопанство

A

1001.19

Други

Селско стопанство

A

1001.9

Други:

1001.91

За посев

Селско стопанство

D*

1001.99

Други

Селско стопанство

D*

10.02

Ръж:

1002.10

За посев

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1289

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1002.90

Други

10.03

Ечемик:

1003.10

За посев

Селско стопанство

E*

1003.90

Други

Селско стопанство

E*

10.04

Овес:

1004.10

За посев

Селско стопанство

A

1004.90

Други

Селско стопанство

A

10.05

Царевица:

1005.10

За посев

Селско стопанство

X

1005.90

Други:

1005.90.10

Сушени ядки и зърна, годни за консумация от човека, нео
бработени по друг начин, нито преработени и неопако
вани като семена (различни от пуклива царевица (Zea
mays everta)

Селско стопанство

X

1005.90.90

Други

Селско стопанство

X

10.06

Ориз:

1006.10

Неолющен ориз

Селско стопанство

A

1006.20

Олющен ориз (Cargo или кафяв)

Селско стопанство

A

1006.30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори по
лиран или гланциран

Селско стопанство

A

1006.40

Ориз, натрошен

Селско стопанство

A

10.07

Сорго на зърна:

1007.10

За посев

Селско стопанство

A

1007.90

Други

Селско стопанство

A

10.08

Елда, просо и канарско просо; други житни растения:

1008.10

Елда

Селско стопанство

A

1008.2

Просо:

1008.21

За посев

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1290

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

1008.29

Други

Селско стопанство

A

1008.30

Семе за птици

Селско стопанство

A

1008.40

Фонио (Digitaria spp.)

Селско стопанство

A

1008.50

Киноа (Chenopodium quinoa)

Селско стопанство

A

1008.60

Тритикале

Селско стопанство

A

1008.90

Други житни растения

Селско стопанство

A

1101.00

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж:

1101.00.10

Пълнозърнесто едросмляно пшенично брашно, получено
чрез смилане на цели зърна (триците, зародишите и ендос
перма) (различни от отделени пшенични трици, отделени
пшенични зародиши и отделен пшеничен грис или ендос
перм)

Селско стопанство

X

1101.00.90

Други

Селско стопанство

X

11.02

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или
от брашното от смес от пшеница и ръж:

1102.20

Царевично брашно

Селско стопанство

X

1102.90

Други:

1102.90.15

Овесено брашно

Селско стопанство

A

1102.90.30

Брашно от сорго

Селско стопанство

A

1102.90.40

Оризово брашно

Селско стопанство

A

1102.90.50

Ръжено брашно

Селско стопанство

A

1102.90.90

Други

Селско стопанство

A

11.03

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под фор
мата на гранули, от житни растения:

1103.1

Едрозърнест и дребнозърнест грис:

1103.11

От пшеница

Селско стопанство

X

1103.13

От царевица:

1103.13.10

Царевичен грис, без допълнителна преработка, освен при
бавка на минерали и витамини, непревишаващи по маса
1 % от крайния продукт и предназначени само за увелича
ване на хранителната стойност

Селско стопанство

X

1103.13.90

Други

Селско стопанство

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1291

Сектор

Поетапна кате
гория

1103.19

От други житни растения:

1103.19.10

От овес

Селско стопанство

A

1103.19.20

От ориз

Селско стопанство

A

1103.19.90

Други

Селско стопанство

A

1103.20

Агломерати под формата на гранули:

1103.20.10

От пшеница

Селско стопанство

X

1103.20.20

От овес, в директни опаковки, с нетно съдържание, преви
шаващо 10 kg

Селско стопанство

A

1103.20.90

Други

Селско стопанство

A

11.04

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (на
пример олющени, сплескани, на люспи, закръглени, наря
зани или натрошени) (с изключение на ориза от №
10.06); зародиши на житни растения, цели, сплескани, на
люспи или смляни:

1104.1

Зърна, сплескани или на люспи:

1104.12

От овес

Селско стопанство

A

1104.19

От други житни растения:

1104.19.10

От ечемик

Селско стопанство

A*

1104.19.90

Други

Селско стопанство

A

1104.2

Други обработени зърна (например олющени, закръглени,
нарязани или натрошени):

1104.22

От овес

Селско стопанство

A

1104.23

От царевица:

1104.23.10

Натрошени сушени ядки, необработени, нито преработени
по друг начин

Селско стопанство

X

1104.23.90

Други

Селско стопанство

X

1104.29

От други житни растения:

1104.29.10

От ечемик

Селско стопанство

A*

1104.29.90

Други

Селско стопанство

A

1104.30

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

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1292

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

11.05

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под фор
мата на гранули, от картофи:

1105.10

Брашно, грис и прах

1105.20

Люспи, гранули и агломерати под формата на гранули:

1105.20.10

Агломерати под формата на гранули, от парчета картофи

Селско стопанство

A

1105.20.90

Други

Селско стопанство

A

11.06

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от №
07.13, от сагу или от корените или грудките от № 07.14
или от продуктите от глава 8:

1106.10

От сухи бобови зеленчуци от № 07.13:

1106.10.10

Сушен фасул

Селско стопанство

A

1106.10.90

Други

Селско стопанство

A

1106.20

От сагу или от корени или грудки от № 07.14:

Селско стопанство

A

1106.30

От продуктите от глава 8:

1106.30.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

1106.30.90

Други

Селско стопанство

A

11.07

Малц, дори печен:

1107.10

Непечен:

1107.10.10

От пшеница

Селско стопанство

A*

1107.10.20

От ечемик

Селско стопанство

A

1107.10.25

От овес

Селско стопанство

A

1107.10.50

От сорго

Селско стопанство

A

1107.10.90

Други

Селско стопанство

A

1107.20

Печен:

1107.20.10

От пшеница

Селско стопанство

A*

1107.20.20

От ечемик

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1293

Сектор

Поетапна кате
гория

1107.20.25

От овес

Селско стопанство

A

1107.20.90

Други

Селско стопанство

A

11.08

Скорбяла и нишесте; инулин:

1108.1

Скорбяла и нишесте:

1108.11

Скорбяла от пшеница:

1108.11.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
1,5 kg

Селско стопанство

A*

1108.11.90

Други

Селско стопанство

A

1108.12

Скорбяла от царевица:

1108.12.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
1,5 kg

Селско стопанство

A

1108.12.90

Други

Селско стопанство

A

1108.13

Нишесте от картофи:

1108.13.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
1,5 kg

Селско стопанство

A

1108.13.90

Други

Селско стопанство

A

1108.14

Нишесте от маниока:

1108.14.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
1,5 kg

Селско стопанство

A

1108.14.90

Други

Селско стопанство

A

1108.19

Други скорбяла и нишесте:

1108.19.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
1,5 kg

Селско стопанство

A

1108.19.90

Други

Селско стопанство

A

1108.20

Инулин

Селско стопанство

A

1109.00

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

Селско стопанство

A

12.01

Семена от соя, дори натрошени:

1201.10

За посев

Селско стопанство

A

1201.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1294

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

12.02

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обра
ботка, дори обелени или натрошени:

1202.30

За посев

1202.4

Други:

1202.41

С черупки

Селско стопанство

A

1202.42

Без черупки, дори натрошени

Селско стопанство

A

1203.00

Копра

Селско стопанство

A

1204.00

Семена от лен, дори натрошени

Селско стопанство

A

12.05

Семена от репица или рапица, дори натрошени:

1205.10

Семена от репица или рапица с ниско съдържание на еру
кова киселина

Селско стопанство

A

1205.90

Други

Селско стопанство

A

1206.00

Семена от слънчоглед, дори натрошени

Селско стопанство

A

12.07

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени:

1207.10

Палмистови орехи или ядки

Селско стопанство

A

1207.2

Семена от памук:

1207.21

За посев

Селско стопанство

A

1207.29

Други

Селско стопанство

A

1207.30

Рициново семе

Селско стопанство

A

1207.40

Семена от сусам

Селско стопанство

A

1207.50

Семена от синап

Селско стопанство

A

1207.60

Семена от шафранка (Carthamus tinctorius)

Селско стопанство

A

1207.70

Семена от пъпеш

Селско стопанство

A

1207.9

Други:

1207.91

Семена от мак

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1295

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1207.99

Други

12.08

Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от
синапеното:

1208.10

От семена от соя

Селско стопанство

A

1208.90

Други

Селско стопанство

A

12.09

Семена, плодове и спори, за посев:

1209.10

Семена от захарно цвекло

Селско стопанство

A

1209.2

Фуражни семена:

1209.21

Семена от люцерна (alfalfa)

Селско стопанство

A

1209.22

Семена от детелина (Trifolium spp.)

Селско стопанство

A

1209.23

Семена от власатка

Селско стопанство

A

1209.24

Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.)

Селско стопанство

A

1209.25

Семена от райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne
L.)

Селско стопанство

A

1209.29

Други

Селско стопанство

A

1209.30

Семена от тревни растения, използвани главно за техните
цветове

Селско стопанство

A

1209.9

Други:

1209.91

Зеленчукови семена

Селско стопанство

A

1209.99

Други:

1209.99.10

За посев

Селско стопанство

A

1209.99.90

Други

Селско стопанство

A

12.10

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени,
смлени или под формата на гранули; прах от хмел:

1210.10

Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под
формата на гранули

Селско стопанство

A

1210.20

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на
гранули; прах от хмел

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1296

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

12.11

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, натро
шени или под формата на прах:

1211.20

Корени от жен-шен

Селско стопанство

A

1211.30

Листа от кока

Селско стопанство

A

1211.40

Макова слама

Селско стопанство

A

1211.90

Други:

1211.90.10

Пиретрум

Селско стопанство

A

1211.90.20

Босилек, пореч, исоп, мента, розмарин, седефче и градин
ски чай, несмляни, нито пулверизирани

Селско стопанство

A

1211.90.30

Босилек, пореч, исоп, мента, розмарин, седефче и градин
ски чай, смлени или пулверизирани.

Селско стопанство

A

1211.90.40

Корени от сладник (liquorice)

Селско стопанство

A

1211.90.80

Други, от видовете, използвани главно в медицината

Селско стопанство

A

1211.90.90

Други

Селско стопанство

A

12.12

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 Cic
horium intybus sativum), служещи главно за консумация от
човека, неупоменати, нито включени другаде:

1212.2

Водорасли:

1212.21

Годни за консумация от човека:

1212.21.10

Замразен

Селско стопанство

A

1212.21.90

Други

Селско стопанство

A

1212.29

Други:

1212.29.10

Замразен

Селско стопанство

A

1212.29.90

Други

Селско стопанство

A

1212.9

Други:

1212.91

Захарно цвекло

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1297

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

1212.92

Рожкови:

1212.92.10

Сушени, цели, начупени, пулверизирани или под формата
на прах, необработени, нито преработени по друг начин
(различни от семена за посев)

Селско стопанство

A

1212.92.90

Други

Селско стопанство

A

1212.93

Захарна тръстика

Селско стопанство

A

1212.94

Корени от цикория

Селско стопанство

A

1212.99

Други

Селско стопанство

A

1213.00

Слама, шума и плява от необработени житни растения,
дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под
формата на гранули

Селско стопанство

A

12.14

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна,
еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и по
добни фуражни култури, дори агломерирани под формата
на гранули:

1214.10

Брашна и агломерати от люцерна

Селско стопанство

A

1214.90

Други

Селско стопанство

A

13.01

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти
клейове и олеорезини (например балсами):

1301.20

Гума арабик

Селско стопанство

A

1301.90

Други

Селско стопанство

A

13.02

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пек
тинати и пектати; агар -агар и други лепкави и сгъстяващи
материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

1302.1

Растителни сокове и екстракти:

1302.11

Опиум

Селско стопанство

A

1302.12

От сладник (liquorice)

Селско стопанство

A

1302.13

От хмел

Селско стопанство

A

1302.19

Други:

1302.19.05

Олеорезини от ванилия (екстракт от ванилия)

Селско стопанство

A

1302.19.07

От пиретрум или от корените на растения, съдържащи ро
тенон

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1298

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

1302.19.11

Други, използвани за медикаменти, внесени от Швейцария

Селско стопанство

X

1302.19.12

Други, използвани за медикаменти

Селско стопанство

A

1302.19.90

Други

Селско стопанство

A

1302.20

Пектинови материали, пектинати и пектати

Селско стопанство

A

1302.3

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения,
дори модифицирани:

1302.31

Агар -агар

Селско стопанство

A

1302.32

Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от
рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани:

1302.32.10

Немодифицирани

Селско стопанство

A

1302.32.20

Модифицирани

Селско стопанство

A

1302.39

Други:

1302.39.10

Немодифицирани

Селско стопанство

A

1302.39.20

Модифицирани

Селско стопанство

A

14.01

Материали от растителен произход от видовете, използ
вани главно в кошничарството или за изплитане на ро
гозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан,
тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни расте
ния, избелени или боядисани, кори от липа):

1401.10

Бамбук

Селско стопанство

A

1401.20

Ратан

Селско стопанство

A

1401.90

Други:

1401.90.10

Ракита

Селско стопанство

A

1401.90.90

Други

Селско стопанство

A

14.04

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито
включени другаде:

1404.20

Памучен линтер:

1404.20.10

Непреработен

Селско стопанство

A

1404.20.90

Други

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1299

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1404.90

Други

15.01

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини
от домашни птици (различни от включените в позиции №
02.09 или 15.03):

1501.10

Свинска мас

Селско стопанство

A

1501.20

Други мазнини от свине

Селско стопанство

A

1501.90

Други

Селско стопанство

A

15.02

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, ов
цете или козите (различни от включените в № 15.03):

1502.10

Лой

Селско стопанство

A

1502.90

Други

Селско стопанство

A

1503.00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеа
рин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито
смесени, нито обработени по друг начин

Селско стопанство

A

15.04

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски
бозайници, дори рафинирани, но не химически проме
нени:

1504.10

Масла от черен дроб от риби и техните фракции

Риби

A*

1504.20

Мазнини и масла от риби и техните фракции (с изключе
ние на маслата от черен дроб от риби):

Риби

A*

1504.30

Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции

Риби

A*

1505.00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества
от нея, включително ланолина:

1505.00.10

Мазнина от вълна (серей), необработена

Селско стопанство

A

1505.00.90

Други

Селско стопанство

A

1506.00

Други видове мазнини и масла от животински произход и
техните фракции, дори рафинирани, но не химически про
менени:

1506.00.15

Копитно масло

Селско стопанство

A

1506.00.90

Други

Селско стопанство

A

15.07

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

1507.10

Сурово масло, дори дегумирано

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1300

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

Селско стопанство

A

1507.90

Други

15.08

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

1508.10

Сурово масло

1508.90

Други:

1508.90.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна

Селско стопанство

A

1508.90.90

Други

Селско стопанство

A

15.09

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани,
но не химически променени:

1509.10

Необработено (Virgin):

1509.10.10

В аерозолни опаковки

Селско стопанство

A

1509.10.90

Други

Селско стопанство

A

1509.90

Други:

1509.90.10

В аерозолни опаковки

Селско стопанство

A

1509.90.90

Други

Селско стопанство

A

1510.00

Други масла и техните фракции, получени изключително
от маслини, дори рафинирани, но не химически проме
нени и смеси от тези масла или фракции с масла или
фракции от № 15.09:

1510.00.10

В аерозолни опаковки

Селско стопанство

A

1510.00.90

Други

Селско стопанство

A

15.11

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

1511.10

Сурово масло

Селско стопанство

A

1511.90

Други

Селско стопанство

A

15.12

Слънчогледово масло, памучно масло или масло от ша
франка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани,
но не химически променени:

1512.1

Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и
техните фракции:

1512.11

Сурово масло

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1301

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

1512.19

Други:

1512.19.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна

Селско стопанство

A

1512.19.90

Други

Селско стопанство

A

1512.2

Памучно масло и неговите фракции:

1512.21

Сурово масло, дори с премахнат госипол

Селско стопанство

A

1512.29

Други:

1512.29.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна

Селско стопанство

A

1512.29.90

Други

Селско стопанство

A

15.13

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или
масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но
не химически променени:

1513.1

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции:

1513.11

Сурово масло

Селско стопанство

A

1513.19

Други

Селско стопанство

A

1513.2

Палмистово масло или масло от бабасу и техните фрак
ции:

1513.21

Сурово масло

Селско стопанство

A

1513.29

Други

Селско стопанство

A

15.14

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

1514.1

Масла от рапица или репица с ниско съдържание на еру
кова киселина и техните фракции:

1514.11

Сурово масло

Селско стопанство

A

1514.19

Други:

1514.19.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 205 l

Селско стопанство

A

1514.19.90

Други

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1302

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1514.9

Други:

1514.91

Сурово масло

1514.99

Други:

1514.99.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 205 l

Селско стопанство

A

1514.99.90

Други

Селско стопанство

A

15.15

Други растителни мазнини и масла (включително маслото
от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафини
рани, но не химически променени:

1515.1

Ленено масло и неговите фракции:

1515.11

Сурово масло

Селско стопанство

A

1515.19

Други

Селско стопанство

A

1515.2

Царевично масло и неговите фракции:

1515.21

Сурово масло

Селско стопанство

A

1515.29

Други:

1515.29.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна, в съдове с вместимост, непревиша
ваща 205 l

Селско стопанство

A

1515.29.20

Други, в съдове с вместимост, непревишаваща 205 l

Селско стопанство

A

1515.29.90

Други

Селско стопанство

A

1515.30

Рициново масло и неговите фракции

Селско стопанство

A

1515.50

Сусамово масло и неговите фракции:

1515.50.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна

Селско стопанство

A

1515.50.90

Други

Селско стопанство

A

1515.90

Други:

1515.90.10

Предлагано на пазара и доставяно за използване в процеса
на приготвяне на храна

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1303

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1515.90.90

Други

15.16

Мазнини и масла от животински или растителен произход
и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани,
интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдини
рани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

1516.10

Животински мазнини и масла и техните фракции:

1516.10.10

Получени изцяло от риби или морски бозайници

Риби

A*

1516.10.90

Други

Риби

A*

1516.20

Растителни мазнини и масла и техните фракции:

1516.20.10

Рициново масло

Селско стопанство

A

1516.20.90

Други

Селско стопанство

A

15.17

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животин
ски или растителни мазнини или масла или от фракции
от различни мазнини или масла от настоящата глава (с из
ключение на хранителните мазнини и масла и техните
фракции от № 15.16):

1517.10

Маргарин (с изключение на течния маргарин):

1517.10.10

Със съдържание на млечна мазнина по маса, по-голямо от
10 % и по-малко или равно на 15 %

Селско стопанство

A

1517.10.90

Други

Селско стопанство

A

1517.90

Други:

1517.90.10

Със съдържание на млечна мазнина по маса, по-голямо от
10 % и по-малко или равно на 15 %

Селско стопанство

A

1517.90.20

Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използ
вани за отделяне от формите

Селско стопанство

A

1517.90.90

Други

Селско стопанство

A

1518.00

Животински или растителни мазнини и масла и техните
фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезвод
нени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез за
гряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин
химически модифицирани (с изключение на тези от №
15.16); негодни за консумация смеси или препарати от
животински или растителни мазнини или масла или от
фракции от различни мазнини или масла от настоящата
глава, неупоменати, нито включени другаде:

1518.00.10

Линоксин

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1304

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

1518.00.90

Други

Селско стопанство

A

1520.00

Глицерол, суров; глицеролови води и луги

Селско стопанство

A

15.21

Растителни восъци (с изключение на триглицеридите), во
сък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори ра
финирани или оцветени:

1521.10

Растителни восъци:

1521.10.10

Карнаубов восък

Селско стопанство

A

1521.10.90

Други

Селско стопанство

A

1521.90

Други

Селско стопанство

A

1522.00

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

Селско стопанство

A

1601.00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв;
приготвени храни на база на тези продукти:

1601.00.10

Пастет от гъши и патешки черен дроб, гъши и патешки че
рен дроб

Селско стопанство

A

ex1601.00

Mortadella Bologna

Селско стопанство

L*

1601.00.90

Други

Селско стопанство

X

16.02

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии
или кръв:

1602.10

Хомогенизирани продукти

Селско стопанство

A*

1602.20

От черен дроб от всякакви животни:

1602.20.10

Пастет от гъши и патешки черен дроб, гъши и патешки че
рен дроб

Селско стопанство

A

1602.20.90

Други

Селско стопанство

X

1602.3

От домашните птици от № 01.05:

1602.31

От пуйки

Селско стопанство

A

1602.32

От петли и кокошки:

1602.32.10

Пастет

Селско стопанство

A

1602.32.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1305

Сектор

Поетапна кате
гория

1602.39

Други:

1602.39.10

Пастет

Селско стопанство

A

1602.39.90

Други

Селско стопанство

A

1602.4

От свине:

1602.41

Бутове и разфасовки от тях

Селско стопанство

X

1602.42

Плешки и разфасовки от тях

Селско стопанство

X

1602.49

Други, включително смесите:

1602.49.30

Топлинно обработени ребра, замразени, немариновани, в
директни опаковки със съдържание от 10 kg или повече

Селско стопанство

A

1602.49.90

Други

Селско стопанство

X

1602.50

От животни от рода на едрия рогат добитък:

1602.50.30

Шкембе

Селско стопанство

A*

1602.50.40

Други, обезводнени, в директни опаковки със съдържание,
равно или по-голямо от 5 kg

Селско стопанство

A*

1602.50.90

Други

Селско стопанство

X

1602.90

Други, включително храните, приготвени от животинска
кръв:

1602.90.05

Други приготвени храни и консерви от месо от щрауси

Селско стопанство

X

1602.90.10

Пастет

Селско стопанство

X

1602.90.20

Смесени хомогенизирани готови храни

Селско стопанство

A*

1602.90.90

Други

Селско стопанство

X

1603.00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, меко
тели или други водни безгръбначни:

1603.00.10

Екстракти от месо (с изключение на месо от китове)

Селско стопанство

A

1603.00.15

Екстракти и сокове от месо от китове

Риби

A*

1603.00.20

Други сокове от месо

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1306

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Риби

C*

1603.00.30

Екстракти от риби

1603.00.9

Други:

1603.00.91

Екстракти и сокове от морски охлюви абалон

Риби

A*

1603.00.99

Други

Риби

A*

16.04

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите
заместители, приготвени на основата на яйца от риби:

1604.1

Риби, цели или на парчета, с изключение на смлените
риби:

1604.11

Сьомги

Риби

A*

1604.12

Херинги:

1604.12.10

Замразен

Риби

A*

1604.12.90

Други

Риби

A*

1604.13

Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца:

1604.13.05

Сардини (Sardina pilchardus), в растително масло, в херме
тически затворени метални опаковки

Риби

C*

1604.13.10

Цаца (Sprattus sprattus), в растително масло, в херметиче
ски затворени метални опаковки

Риби

A*

1604.13.12

Сардинели (Sardinella spp.), в растително масло, в хермети
чески затворени метални опаковки, за консумация от чо
века

Риби

A*

1604.13.15

Други, сардинели (Sardinella spp.), в херметически затво
рени метални опаковки

Риби

A*

1604.13.17

Сардини (Sardinops spp.), в херметически затворени ме
тални опаковки, за консумация от човека

Риби

A*

1604.13.20

Други, сардини (Sardinops spp.), в херметически затворени
метални опаковки

Риби

A*

1604.13.80

Други, замразени

Риби

A*

1604.13.90

Други

Риби

A*

1604.14

Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.):

1604.14.10

Замразен

Риби

A*

1604.14.90

Други

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1307

Сектор

Поетапна кате
гория

1604.15

Скумрии:

1604.15.10

Замразен

Риби

A*

1604.15.20

В херметически затворени метални опаковки, незамразени

Риби

A*

1604.15.90

Други

Риби

A*

1604.16

Аншоа

Риби

A*

1604.17

Змиорки:

1604.17.10

Замразен

Риби

C*

1604.17.90

Други

Риби

A*

1604.19

Други:

1604.19.10

Замразен

Риби

C*

1604.19.20

Сафриди (Trachurus Trachurus), в херметически затворени
метални опаковки, незамразени

Риби

A*

1604.19.90

Други

Риби

A*

1604.20

Други приготвени храни и консерви от риби:

1604.20.10

Рибна паста

Риби

A*

1604.20.20

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1604.20.30

Други, от аншоа

Риби

A*

1604.20.35

Други, от сардини (Sardinops spp.) и сардинели (Sardinella
spp.), смлени, в херметически затворени метални опа
ковки, за консумация от човека

Риби

A*

1604.20.40

Други, от сардини (Sardinops spp.), скумрии и сафриди
(Trachurus spp.), в херметически затворени метални опа
ковки

Риби

A*

1604.20.80

Други, замразени

Риби

C*

1604.20.90

Други

Риби

A*

1604.3

Хайвер и неговите заместители:

1604.31

Хайвер

Риби

A*

1604.32

Заместители на хайвер

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1308

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

16.05

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, при
готвени или консервирани:

1605.10

Раци:

1605.10.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.10.80

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.10.90

Други

Риби

A*

1605.2

Скариди:

1605.21

Не в херметически затворени опаковки:

1605.21.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.21.90

Други

Риби

A*

1605.29

Други:

1605.29.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.29.90

Други

Риби

A*

1605.30

Омари:

1605.30.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.30.90

Други

Риби

A*

1605.40

Други ракообразни:

1605.40.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.40.80

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.40.90

Други

Риби

A*

1605.5

Мекотели:

1605.51

Стриди:

1605.51.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.51.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.51.90

Други

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1309

Сектор

Поетапна кате
гория

1605.52

Миди Сен Жак (морски гребени), включително калуге
рици:

1605.52.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.52.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.52.90

Други

Риби

A*

1605.53

Миди:

1605.53.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.53.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.53.90

Други

Риби

A*

1605.54

Сепия и сепиоли, калмари и рогачи:

1605.54.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.54.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.54.90

Други

Риби

A*

1605.55

Октопод:

1605.55.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.55.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.55.90

Други

Риби

A*

1605.56

Миди и сърцевидки:

1605.56.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.56.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.56.90

Други

Риби

A*

1605.57

Морски охлюви абалон:

1605.57.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.57.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.57.90

Други

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

1605.58

Охлюви (с изключение на морските):

1605.58.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.58.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.58.90

Други

Риби

A*

1605.59

Други:

1605.59.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.59.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.59.90

Други

Риби

A*

1605.6

Други водни безгръбначни:

1605.61

Морски краставици:

1605.61.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.61.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.61.90

Други

Риби

A*

1605.62

Морски таралежи:

1605.62.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.62.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.62.90

Други

Риби

A*

1605.63

Медузи:

1605.63.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

1605.63.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.63.90

Други

Риби

A*

1605.69

Други:

1605.69.10

Смесени хомогенизирани готови храни

Риби

A*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

1605.69.20

Други, в херметически затворени метални опаковки

Риби

A*

1605.69.90

Други

Риби

A*

17.01

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чи
ста захароза, в твърдо състояние:

1701.1

Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки:

1701.12

От захарно цвекло

Селско стопанство

X

1701.13

От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпо
зициите към настоящата глава

Селско стопанство

X

1701.14

Друга захар от захарна тръстика

Селско стопанство

X

1701.9

Други:

1701.91

С ароматизиращи или оцветяващи добавки

Селско стопанство

X

1701.99

Други

Селско стопанство

X

17.02

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глю
коза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо съ
стояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветя
ващи добавки; заместители на мед, дори смесени с есте
ствен мед; карамелизирана захар и карамелизирани ме
ласи:

1702.1

Лактоза и сироп от лактоза:

1702.11

Съдържащи по маса 99 % или повече лактоза, изразена в
безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество

Селско стопанство

A

1702.19

Други

Селско стопанство

A

1702.20

Захар от клен и сироп от клен

Селско стопанство

A

1702.30

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или
съдържащи по маса в сухо състояние по-малко от 20 %
фруктоза

Селско стопанство

A

1702.40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи по маса в сухо
състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фрук
тоза (с изключение на инвертната захар)

Селско стопанство

A

1702.50

Фруктоза, химически чиста

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

1702.60

Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи
по маса в сухо състояние повече от 50 % фруктоза (с из
ключение на инвертната захар)

Селско стопанство

A

1702.90

Други, включително инвертната захар и другите захари и
захарни сиропи, съдържащи по маса в сухо състояние
50 % фруктоза

Селско стопанство

A

17.03

Меласи, получени в резултат на извличането или рафира
нето на захарта:

1703.10

Меласа от захарна тръстика

Селско стопанство

A

1703.90

Други

Селско стопанство

A

17.04

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):

1704.10

Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие

Селско стопанство

X

1704.90

Други

Селско стопанство

25 %

1801.00

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

Селско стопанство

A

1802.00

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

Селско стопанство

A

18.03

Какаова маса, дори обезмаслена:

1803.10

Необезмаслена

Селско стопанство

A

1803.20

Напълно или частично обезмаслена

Селско стопанство

A

1804.00

Масло, мазнина и течно масло от какао

Селско стопанство

A

1805.00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подслади
тели

Селско стопанство

A

18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи ка
као:

1806.10

Какао на прах с прибавка на захар или други подслади
тели

Селско стопанство

A

1806.20

Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с
тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно съ
стояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в
директни опаковки със съдържание над 2 kg:

1806.20.10

Шоколадови и захарни изделия, съдържащи какао

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1313

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

1806.20.90

Други

1806.3

Други, представени на блокове или на пръчки:

1806.31

С пълнеж

Селско стопанство

A

1806.32

Без пълнеж

Селско стопанство

A

1806.90

Други

Селско стопанство

A

19.01

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едро
зърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или ек
стракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи по
маса по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на на
пълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени дру
гаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от
№ 04.01 до 04.04, несъдържащи какао или съдържащи
по маса по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на на
пълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени дру
гаде:

1901.10

Детски храни, пригодени за продажба на дребно

Селско стопанство

A

1901.20

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или
бисквитени продукти от № 19.05

Селско стопанство

A

1901.90

Други:

1901.90.10

Царевично брашно

Селско стопанство

A

1901.90.20

Традиционна африканска бира на прах, както е определена
в допълнителна забележка 1 от глава 19

Селско стопанство

X

1901.90.30

Други млечни смеси на прах, съдържащи минимум 30 %
(m/m) млечни протеини, изчислени на обезмаслена основа

Селско стопанство

X

ex1901.90

Други, в директни опаковки, със съдържание, равно или
по-голямо от 5 kg

Селско стопанство

H*

1901.90.90

Други

Селско стопанство

X

19.02

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо
или други продукти) или обработени по друг начин, та
кива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, ра
виоли, канелони; кускус, дори приготвен:

1902.1

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обра
ботени по друг начин:

1902.11

Съдържащи яйца

Селско стопанство

A

1902.19

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

1902.20

Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обрабо
тени по друг начин):

1902.20.10

Пълнени с месо

Селско стопанство

A

1902.20.20

Пълнени с риба, ракообразни или мекотели

Селско стопанство

A

1902.20.90

Други

Селско стопанство

A

1902.30

Други макаронени изделия

Селско стопанство

A

1902.40

Кускус:

1902.40.10

Неприготвен

Селско стопанство

A

1902.40.90

Други

Селско стопанство

A

1903.00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте,
под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки
или в подобни форми

Селско стопанство

A

19.04

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или пе
чене житни растения (например corn flakes); житни расте
ния (с изключение на царевицата) на зърна или под фор
мата на люспи или други преработени зърна (с изключе
ние на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), ва
рени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито
включени другаде:

1904.10

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или пе
чене житни растения

Селско стопанство

A

1904.20

Продукти, приготвени от непечени люспи от житни расте
ния или от смеси от непечени люспи от житни растения с
печени такива или с набъбнали зърна:

1904.20.10

Храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от
житни растения

Селско стопанство

A

1904.20.90

Други

Селско стопанство

A

1904.30

Пшеничен булгур

Селско стопанство

A

1904.90

Други:

1904.90.10

Обработен ориз

Селско стопанство

A

1904.90.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор
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19.05

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти,
дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от те
сто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени ли
ста от брашно, скорбяла или нишесте и подобни про
дукти:

1905.10

Хрупкав хляб (кнекброт)

Селско стопанство

A

1905.20

Меденки

Селско стопанство

A

1905.3

Сладки бисквити: гофрети и вафли:

1905.31

Сладки бисквити

Селско стопанство

A

1905.32

Гофрети и вафли

Селско стопанство

A

1905.40

Сухари и подобни препечени продукти

Селско стопанство

A

1905.90

Други:

1905.90.10

Глутенов хляб

Селско стопанство

A

1905.90.20

Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани
за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа
от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Селско стопанство

A

1905.90.30

Галета

Селско стопанство

A

1905.90.40

Черен хляб (състоящ се от тесто от пълнозърнесто пше
нично брашно и вода, със или без други съставки, фермен
тирал със или без мая и изпечен в каквато и да е форма
или размер)

Селско стопанство

A

1905.90.90

Други

Селско стопанство

A

20.01

Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от
растения, приготвени или консервирани с оцет или с
оцетна киселина:

2001.10

Краставици и корнишони

Селско стопанство

A

2001.90

Други:

2001.90.10

Маслини

Селско стопанство

A

2001.90.20

Лук

Селско стопанство

A

2001.90.30

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопанство

A

2001.90.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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20.02

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен
от този с оцет или с оцетна киселина:

2002.10

Домати, цели или нарязани на парчета:

2002.10.10

Замразени (с изключение на готови храни)

Селско стопанство

A

2002.10.80

Други, в херметически затворени метални опаковки

Селско стопанство

A

2002.10.90

Други

Селско стопанство

A

2002.90

Други

Селско стопанство

A

20.03

Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или с оцетна киселина:

2003.10

Гъби от рода Agaricus:

2003.10.10

Замразени (с изключение на готови храни)

Селско стопанство

A

2003.10.90

Други

Селско стопанство

A

2003.90

Други:

2003.90.05

Трюфели

Селско стопанство

A

2003.90.10

Замразени (с изключение на готови храни)

Селско стопанство

A

2003.90.90

Други

Селско стопанство

A

20.04

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени,
(с изключение на продуктите от № 20.06):

2004.10

Картофи:

2004.10.10

Под формата на брашно, грис или люспи

Селско стопанство

A

2004.10.20

Картофи за пържене

Селско стопанство

A

2004.10.90

Други

Селско стопанство

A

2004.90

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

2004.90.10

Зеле, краставици и корнишони

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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2004.90.20

Грах (Pisum sativum), фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) и
леща

Селско стопанство

A

2004.90.30

Маслини

Селско стопанство

A

2004.90.40

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопанство

A

2004.90.90

Други

Селско стопанство

A

20.05

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамра
зени, (с изключение на продуктите от № 20.06):

2005.10

Хомогенизирани зеленчуци:

2005.10.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2005.10.90

Други

Селско стопанство

A

2005.20

Картофи:

2005.20.10

Под формата на брашно, грис или люспи

Селско стопанство

A

2005.20.90

Други

Селско стопанство

A

2005.40

Грах (Pisum sativum):

2005.40.10

хранителни продукти от брашна, от вида, използван за
детски или диетични храни и за кулинарни цели

Селско стопанство

A

2005.40.90

Други

Селско стопанство

A

2005.5

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51

Фасул на зърна

Селско стопанство

A

2005.59

Други

Селско стопанство

A

2005.60

Аспержи

Селско стопанство

A

2005.70

Маслини

Селско стопанство

A

2005.80

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопанство

A

2005.9

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:

2005.91

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета)

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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2005.99

Други:

2005.99.1

Туршии, горчица, chutney и подобни хранителни про
дукти

2005.99.11

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2005.99.12

Други

Селско стопанство

A

2005.99.2

Леща, краставици и корнишони:

2005.99.21

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2005.99.22

Други

Селско стопанство

A

2005.99.3

Кисело зеле:

2005.99.31

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2005.99.32

Други

Селско стопанство

A

2005.99.9

Други:

2005.99.91

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2005.99.99

Други

Селско стопанство

A

2006.00

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от ра
стения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или
кристализирани):

2006.00.10

Захаросани кори

Селско стопанство

A

2006.00.20

Кристализирани плодове

Селско стопанство

A

2006.00.30

Череши, изцедени или захаросани

Селско стопанство

A

2006.00.40

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопанство

A

2006.00.90

Други

Селско стопанство

A

20.07

Конфитюри, желета от плодове, мармелади, 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:

2007.10

Хомогенизирани продукти

Селско стопанство

A

2007.9

Други:

2007.91

Цитрусови плодове

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1319

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

2007.99

Други

20.08

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:

2008.1

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена,
дори смесени помежду си:

2008.11

Фъстъци:

2008.11.10

Фъстъчено масло

Селско стопанство

A

2008.11.20

Фъстъци, печени

Селско стопанство

A

2008.11.90

Други

Селско стопанство

A

2008.19

Други, включително смесите

Селско стопанство

A

2008.20

Ананаси

Селско стопанство

A

2008.30

Цитрусови плодове

Селско стопанство

A

2008.40

Круши

Селско стопанство

A

2008.50

Кайсии

Селско стопанство

A

2008.60

Череши

Селско стопанство

A

2008.70

Праскови, включително прасковите без мъх

Селско стопанство

A

2008.80

Ягоди

Селско стопанство

A

2008.9

Други, включително смесите, с изключение на тези от под
позиция 2008.19:

2008.91

Сърцевина от палмово дърво

Селско стопанство

A

2008.93

Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea

Селско стопанство

A

2008.97

Смеси

Селско стопанство

A

2008.99

Други:

2008.99.40

Тамарини

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1320

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2008.99.50

Джинджифил, консервиран в сироп, в директни опаковки
със съдържание, равно или по-голямо от 45 kg

Селско стопанство

A

2008.99.60

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

Селско стопанство

A

2008.99.90

Други

Селско стопанство

A

20.09

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчу
кови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол,
със или без прибавка на захар или други подсладители:

2009.1

Сок от портокали:

2009.11

Замразен

Селско стопанство

A

2009.12

Незамразен, със стойност Брикс, непревишаваща 20

Селско стопанство

A

2009.19

Други

Селско стопанство

A

2009.2

Сок от грейпфрути:

2009.21

Със стойност Брикс, непревишаваща 20

Селско стопанство

A

2009.29

Други

Селско стопанство

A

2009.3

Сокове от други цитрусови плодове:

2009.31

Със стойност Брикс, непревишаваща 20

Селско стопанство

A

2009.39

Други

Селско стопанство

A

2009.4

Сок от ананас:

2009.41

Със стойност Брикс, непревишаваща 20

Селско стопанство

A

2009.49

Други

Селско стопанство

A

2009.50

Доматен сок

Селско стопанство

A

2009.6

Сок от грозде (включително мъст):

2009.61

Със стойност Брикс, непревишаваща 30

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1321

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

2009.69

Други

2009.7

Сок от ябълки:

2009.71

Със стойност Брикс, непревишаваща 20

Селско стопанство

A

2009.79

Други

Селско стопанство

A

2009.8

Сокове от други плодове или зеленчуци:

2009.81

Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vac
cinium oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea:

2009.81.10

Концентриран, без прибавка на захар или други подслади
тели, със стойност Брикс, превишаваща 45

Селско стопанство

A

2009.81.90

Други

Селско стопанство

A

2009.89

Други:

2009.89.10

Сок от киви, концентриран, без прибавка на захар или
други подсладители, със стойност Брикс, превишаваща 60

Селско стопанство

A

2009.89.20

Сок от нар, концентриран, без прибавка на захар или
други подсладители, със стойност Брикс, превишаваща 60

Селско стопанство

A

2009.89.30

Сок от череши, концентриран, без прибавка на захар или
други подсладители, със стойност Брикс, превишаваща 60

Селско стопанство

A

2009.89.40

Сок от пасион фрут, концентриран, без прибавка на захар
или други подсладители, със стойност Брикс, превишаваща
45

Селско стопанство

A

2009.89.50

Други плодови сокове

Селско стопанство

A

2009.89.60

Зеленчукови сокове

Селско стопанство

A

2009.90

Смеси от сокове:

2009.90.10

Плодови сокове

Селско стопанство

A

2009.90.20

Зеленчукови сокове

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1322

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

21.01

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и
препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есен
ции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате;
печена цикория и други печени заместители на кафе и тех
ните екстракти, есенции и концентрати:

2101.1

Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати,
приготвени на базата на тези екстракти, есенции или кон
центрати или на базата на кафе:

2101.11

Екстракти, есенции и концентрати:

2101.11.10

Смеси от мляно печено кафе и растителни мазнини

Селско стопанство

A

2101.11.90

Други

Селско стопанство

A

2101.12

Препарати на базата на екстракти, на есенции или на кон
центрати, или на базата на кафе:

2101.12.10

Смеси от мляно печено кафе и растителни мазнини

Селско стопанство

A

2101.12.90

Други

Селско стопанство

A

2101.20

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и пре
парати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции
или концентрати или на базата на чай или на мате

Селско стопанство

A

2101.30

Печена цикория и други печени заместители на кафе и
техните екстракти, есенции и концентрати:

2101.30.10

Печена цикория и други печени заместители на кафе

Селско стопанство

A

2101.30.90

Други

Селско стопанство

A

21.02

Маи (активни или неактивни); други неактивни еднокле
тъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от №
30.02); набухватели:

2102.10

Активни маи

Селско стопанство

A

2102.20

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорга
низми

Селско стопанство

A

2102.30

Набухватели

Селско стопанство

A

21.03

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани под
правки; синапено брашно и готова горчица:

2103.10

Сос от соя

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1323

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

2103.20

Кетчуп от домати и други сосове от домати

2103.30

Синапено брашно и готова горчица:

2103.30.1

Синапено брашно:

2103.30.11

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2103.30.12

Други

Селско стопанство

A

2103.30.2

Готова горчица:

2103.30.21

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2103.30.22

Други

Селско стопанство

A

2103.90

Други:

2103.90.10

Препарати за сосове и готови сосове, от брашно или ек
стракти от малц

Селско стопанство

A

2103.90.90

Други

Селско стопанство

A

21.04

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони;
смесени хомогенизирани готови храни:

2104.10

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони:

2104.10.10

Препарати за супи или бульони

Селско стопанство

A

2104.10.20

Други, на прах, твърди или в друга концентрирана форма

Селско стопанство

A

2104.10.90

Други

Селско стопанство

A

2104.20

Смесени хомогенизирани готови храни

Селско стопанство

A

2105.00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:

2105.00.10

Сладолед, несъдържащ какао или прибавка на захар

Селско стопанство

K*

2105.00.20

Сладолед, несъдържащ какао или прибавка на захар

Селско стопанство

K*

2105.00.90

Други

Селско стопанство

K*

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1324

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

21.06

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени дру
гаде:

2106.10

Протеинови концентрати и текстурирани протеинови ве
щества:

2106.10.10

Соеви протеинови концетрати, в прахообразна форма, със
съдържание на протеини, изчислено в сухото вещество
65 % или повече

Селско стопанство

A

2106.10.90

Други

Селско стопанство

A

2106.90

Други:

2106.90.17

Детски храни без дизахариди, в прахообразна форма

Селско стопанство

A

2106.90.25

Сиропи (с изключение на сиропи на базата на плодов сок)

Селско стопанство

A

2106.90.35

Подсладители (с изключение на подсладители на базата на
захарин)

Селско стопанство

A

2106.90.50

Смеси на химични продукти с хранителни продукти или
други вещества с хранителна стойност, от видовете, из
ползвани за храна от човека

Селско стопанство

A

2106.90.67

Сложни алкохолни препарати, използвани за производство
на напитки (различни от тези на базата на ароматични ве
щества)

Селско стопанство

A

2106.90.69

Сламки за пиене, ароматизирани

Селско стопанство

A

2106.90.90

Други

Селско стопанство

A

22.01

Води, включително естествените или изкуствените мине
рални води и газираните води, неподсладени със захар
или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг:

2201.10

Минерална вода и газирани води

Селско стопанство

A

2201.90

Други

Селско стопанство

A

22.02

Води, включително минералните води и газираните води,
подсладени със захар или други подсладители или арома
тизирани, други безалкохолни напитки (с изключение на
плодовите и зеленчуковите сокове от № 20.09):

2202.10

Води, включително минералните води и газираните води,
подсладени със захар или други подсладители или арома
тизирани:

2202.10.10

В херметически затворени съдове с вместимост, непревиша
ваща 2,5 l (с изключение на гъвкави пластмасови туби за
опаковки)

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1325

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

2202.10.90

Други

2202.90

Други:

2202.90.20

В херметически затворени съдове с вместимост, непревиша
ваща 2,5 l (с изключение на гъвкави пластмасови туби за
опаковки и тези на млечна основа)

Селско стопанство

A

2202.90.90

Други

Селско стопанство

A

2203.00

Бири от малц:

2203.00.05

Традиционна африканска бира, както е определена в до
пълнителна забележка 1 от глава 22

Селско стопанство

A

2203.00.90

Други

Селско стопанство

A

22.04

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алко
хол; гроздова мъст (с изключение на от тази от № 20.09):

2204.10

Пенливи вина

Селско стопанство

A

2204.2

Други вина; гроздова мъст, чиято ферментация е била пре
късната или спряна чрез прибавка на алкохол:

2204.21

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l:

2204.21.30

Гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или
спряна чрез прибавка на алкохол

Селско стопанство

A

2204.21.4

Неподсилено вино:

2204.21.41

С алкохолно съдържание от най-малко 4,5 % vol, но не
превишаващо 16,5 % vol

Селско стопанство

A

2204.21.42

Други

Селско стопанство

A

2204.21.5

Подсилено вино:

2204.21.51

С алкохолно съдържание от най-малко 15 % vol, но не
превишаващо 22 % vol

Селско стопанство

A

2204.21.52

Други

Селско стопанство

A

2204.29

Други:

2204.29.30

Гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или
спряна чрез прибавка на алкохол

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1326

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2204.29.4

Неподсилено вино:

2204.29.41

С алкохолно съдържание от най-малко 4,5 % vol, но не
превишаващо 16,5 % vol

Селско стопанство

A

2204.29.42

Други

Селско стопанство

A

2204.29.5

Подсилено вино:

2204.29.51

С алкохолно съдържание от най-малко 15 % vol, но не
превишаващо 22 % vol

Селско стопанство

A

2204.29.52

Други

Селско стопанство

A

2204.30

Други видове гроздова мъст

Селско стопанство

A

22.05

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизи
рани с растения или ароматични вещества:

2205.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l:

2205.10.10

Пенливи

Селско стопанство

A

2205.10.2

Неподсилени:

2205.10.21

С алкохолно съдържание от най-малко 4,5 % vol, но не
превишаващо 15 % vol

Селско стопанство

A

2205.10.22

Други

Селско стопанство

A

2205.10.3

Подсилени:

2205.10.31

С алкохолно съдържание от най-малко 15 % vol, но не
превишаващо 22 % vol

Селско стопанство

A

2205.10.32

Други

Селско стопанство

A

2205.90

Други:

2205.90.2

Неподсилени:

2205.90.21

С алкохолно съдържание от най-малко 4,5 % vol, но не
превишаващо 15 % vol

Селско стопанство

A

2205.90.22

Други

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1327

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2205.90.3

Подсилени:

2205.90.31

С алкохолно съдържание от най-малко 15 % vol, но не
превишаващо 22 % vol

Селско стопанство

A

2205.90.32

Други

Селско стопанство

A

2206.00

Други ферментирали напитки (например ябълково вино
(cider), крушово вино (perry), медовина); смеси от фермен
тирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни
напитки, неупоменати, нито включени другаде:

2206.00.05

Пенливи плодови напитки и пенлива медовина

Селско стопанство

A

2206.00.15

Традиционна африканска бира, както е определена в до
пълнителна забележка 1 от глава 22

Селско стопанство

A

2206.00.17

Други ферментирали напитки, неподсилени, с алкохолно
съдържание по обем под 2,5 % vol

Селско стопанство

A

2206.00.19

Други ферментирали напитки от немалцувани зърна от
житни растения, неподсилени, с алкохолно съдържание
по обем от 2,5 % vol или повече, но непревишаващо 9 %
vol

Селско стопанство

A

2206.00.81

Други ферментирали напитки от ябълки и круши, непо
дсилени, с алкохолно съдържание от най-малко 2,5 % vol,
но непревишаващо 15 % vol

Селско стопанство

A

2206.00.82

Други ферментирали плодови напитки и медовини, вклю
чително смеси от ферментирали напитки, получен от фер
ментацията на плодове или мед, неподсилени, с алкохолно
съдържание от най-малко 2,5 % vol, но непревишаващо
15 % vol

Селско стопанство

A

2206.00.83

Други ферментирали напитки от ябълки и круши, подси
лени, с алкохолно съдържание от най-малко 15 % vol, но
непревишаващо 23 % vol

Селско стопанство

A

2206.00.84

Други ферментирали плодови напитки и медовини, вклю
чително смеси от ферментирали напитки, получен от фер
ментацията на плодове или мед, подсилени, с алкохолно
съдържание от най-малко 15 % vol, но непревишаващо
23 % vol

Селско стопанство

A

2206.00.85

Други смеси от ферментирали плодови напитки, медовини
и безалкохолни напитки, неподсилени, с алкохолно съдър
жание от най-малко 2,5 % vol, но непревишаващо 15 %
vol

Селско стопанство

A

2206.00.87

Други смеси от ферментирали плодови напитки, медовини
и безалкохолни напитки, подсилени, с алкохолно съдър
жание от най-малко 15 % vol, но непревишаващо 23 %
vol

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1328

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

2206.00.90

Други

22.07

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати,
денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание:

2207.10

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем 80 % vol или повече

Селско стопанство

A

2207.20

Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво ал
кохолно съдържание

Селско стопанство

A

22.08

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други
спиртни напитки:

2208.20

Дестилати от вино или от гроздови джибри:

2208.20.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопанство

A

2208.20.90

Други

Селско стопанство

A

2208.30

Уиски:

2208.30.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопанство

A

2208.30.90

Други

Селско стопанство

A

2208.40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация
на ферментирали продукти от захарна тръстика:

2208.40.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопанство

A

2208.40.90

Други

Селско стопанство

A

2208.50

Джин и хвойново питие:

2208.50.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопанство

A

2208.50.90

Други

Селско стопанство

A

2208.60

Водка:

2208.60.10

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

Селско стопанство

A

2208.60.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1329

Сектор

Поетапна кате
гория

2208.70

Ликьори:

2208.70.2

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l:

2208.70.21

С алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol,
но непревишаващо 23 % vol

Селско стопанство

A

2208.70.22

Други

Селско стопанство

A

2208.70.9

Други:

2208.70.91

С алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol,
но непревишаващо 23 % vol

Селско стопанство

A

2208.70.92

Други

Селско стопанство

A

2208.90

Други:

2208.90.2

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l:

2208.90.21

С алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol,
но непревишаващо 23 % vol

Селско стопанство

A

2208.90.22

Други

Селско стопанство

A

2208.90.9

Други:

2208.90.91

С алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol,
но непревишаващо 23 % vol

Селско стопанство

A

2208.90.92

Други

Селско стопанство

A

2209.00

Годни за консумация видове оцет и годни за консумация
заместители на оцет, получени от оцетна киселина

Селско стопанство

A

23.01

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от
меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или
други водни безгръбначни, негодни за консумация от чо
века; пръжки:

2301.10

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от
меса или карантии; пръжки:

2301.10.10

Месо от китове

Селско стопанство

A

2301.10.90

Други

Селско стопанство

A

2301.20

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от
риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръб
начни

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1330

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

23.02

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под
формата на гранули, получени при пресяване, смилане или
друг вид обработка на житни или бобови растения:

2302.10

От царевица

Селско стопанство

A

2302.30

От пшеница

Селско стопанство

X

2302.40

От други житни растения

Селско стопанство

A

2302.50

От бобови растения

Селско стопанство

A

23.03

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и
подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна
тръстика и други отпадъци от производството на захар, от
падъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни,
дори агломерирани под формата на гранули:

2303.10

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и
подобни остатъци

Селско стопанство

A

2303.20

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други
отпадъци от производството на захар

Селско стопанство

A

2303.30

Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

Селско стопанство

A

2304.00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агло
мерирани под формата на гранули, получени при извлича
нето на соевото масло

Селско стопанство

A

2305.00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агло
мерирани под формата на гранули, получени при извлича
нето на фъстъченото масло

Селско стопанство

A

23.06

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агло
мерирани под формата на гранули, получени при извлича
нето на растителни мазнини или масла (с изключение на
тези в № 23.04 или 23.05):

2306.10

Семена от памук

Селско стопанство

A

2306.20

Семена от лен

Селско стопанство

A

2306.30

Семена от слънчоглед

Селско стопанство

A

2306.4

От репица или от рапица:

2306.41

От семена от репица или рапица с ниско съдържание на
ерукова киселина

Селско стопанство

A

2306.49

Други

Селско стопанство

A

2306.50

От кокосови орехи или от копра

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1331

Сектор

Поетапна кате
гория

2306.60

От палмистови орехи или ядки

Селско стопанство

A

2306.90

Други

Селско стопанство

A

2307.00

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

Селско стопанство

A

2308.00

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и
субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули
от видовете, използвани за храна на животни, неупоме
нати, нито включени другаде

Селско стопанство

A

23.09

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

2309.10

Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на
дребно:

2309.10.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2309.10.90

Други

Селско стопанство

A

2309.90

Други:

2309.90.10

Подсладен фураж

Селско стопанство

A

2309.90.15

Продукти, представени под формата на храни от ракооб
разни; продукти, представени под формата на храни от
сьомга

Селско стопанство

A

2309.90.20

Фуражни добавки (с изключение на заместители на
мляко), съдържащи добавени антибиотици

Селско стопанство

A

2309.90.30

Фуражни добавки, съдържащи меленгестрол ацетат

Селско стопанство

A

2309.90.35

Фуражни добавки, съдържащи по маса 40 % или повече
холин хлорид

Селско стопанство

A

2309.90.40

Протеинови концетрати, получени от сок от люцерна

Селско стопанство

A

2309.90.50

Калциеви соли от палмови мастни киселини

Селско стопанство

A

2309.90.60

Фуражни добавки, съдържащи фуразолидон

Селско стопанство

A

2309.90.65

Фуражни добавки, съдържащи по маса 40 % или повече
лизин, дори съдържащи добавени антибиотици или доба
вен меленгестрол ацетат

Селско стопанство

A

2309.90.70

Моновитамини и техните производни, стабилизирани с ан
тиоксиданти или противоагломериращи добавки

Селско стопанство

A

2309.90.75

Препарати, съдържащи рaктопамин

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1332

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2309.90.77

Препарати, съдържащи по маса 85 % или повече метио
нин

Селско стопанство

A

2309.90.80

Продукти от риби, наречени „разтворими“

Селско стопанство

A

2309.90.9

Други:

2309.90.91

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2309.90.92

Други

Селско стопанство

A

24.01

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

2401.10

Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите
жилки)

Селско стопанство

A

2401.20

Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите
жилки

Селско стопанство

A

2401.30

Отпадъци от тютюн

Селско стопанство

A

24.02

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и ци
гари от тютюн или от заместители на тютюна:

2402.10

Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съ
държащи тютюн:

2402.10.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2402.10.90

Други

Селско стопанство

A

2402.20

Цигари, съдържащи тютюн:

2402.20.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2402.20.90

Други

Селско стопанство

A

2402.90

Други:

2402.90.1

Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети от
заместители на тютюна:

2402.90.12

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2402.90.14

Други

Селско стопанство

A

2402.90.2

Цигари от заместители на тютюна:

2402.90.22

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2402.90.24

Други

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

L 250/1333

Сектор

Поетапна кате
гория

Селско стопанство

A

24.03

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обрабо
тени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тю
тюневи екстракти и сокове:

2403.1

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

2403.11

Тютюн, предназначен за пушене с наргиле, упоменат в за
бележка 1 към подпозициите към настоящата глава

2403.19

Други:

2403.19.10

Тютюн, предназначен за пушене с наргиле, в директни
опаковки със съдържание, равно или по-голямо от 5 kg

Селско стопанство

A

2403.19.20

Друг тютюн, предназначен за пушене с наргиле

Селско стопанство

A

2403.19.30

Тютюн за цигари

Селско стопанство

A

2403.9

Други:

2403.91

„Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни (тютюнево
фолио):

2403.91.10

Внос от Швейцария

Селско стопанство

X

2403.91.90

Други

Селско стопанство

A

2403.99

Други:

2403.99.10

Тютюн за смъркане

Селско стопанство

A

2403.99.20

Тютюневи екстракти и сокове

Селско стопанство

A

2403.99.30

Други заместители на тютюн за цигари

Селско стопанство

A

2403.99.40

Други заместители на тютюн, предназначен за пушене с
наргиле

Селско стопанство

A

2403.99.90

Други

Селско стопанство

A

2501.00

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и
чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с проти
воагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи до
бра течливост; морска вода:

2501.00.10

Негодна за консумация от човека

Промишленост

A

2501.00.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2502.00

Непържени железни пирити

Промишленост

A

2503.00

Сяра от всякакъв вид (с изключение на сублимираната, ут
аената и колоидната сяра)

Промишленост

A

25.04

Естествен графит:

2504.10

На прах или на люспи

Промишленост

A

2504.90

Други

Промишленост

A

25.05

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключе
ние на металоносните пясъци от глава 26:

2505.10

Силициев пясък и кварцов пясък

Промишленост

A

2505.90

Други

Промишленост

A

25.06

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори
грубо дялани или само нарязани с трион или по друг на
чин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъ
гълна форма:

2506.10

Кварц

Промишленост

A

2506.20

Кварцити

Промишленост

A

2507.00

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

Промишленост

A

25.08

Други глини (с изключение на експандираните глини от
№ 68.06), андалузит, кианит, силиманит, дори калцини
рани; мулит; шамотна или динасова пръст:

2508.10

Бентонит

Промишленост

A

2508.30

Огнеупорна глина

Промишленост

A

2508.40

Други видове глини

Промишленост

A

2508.50

Андалузит, кианит и силиманит

Промишленост

A

2508.60

Мулит

Промишленост

A

2508.70

Шамотна или динасова пръст

Промишленост

A

2509.00

Креда

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1335

Сектор

Поетапна кате
гория

25.10

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуми
ниеви фосфати и фосфатирани креди:

2510.10

Несмлени

Промишленост

A

2510.20

Смлени

Промишленост

A

25.11

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат
(витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия ок
сид от № 28.16:

2511.10

Естествен бариев сулфат (барит)

Промишленост

A

2511.20

Естествен бариев карбонат (витерит)

Промишленост

A

2512.00

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел,
диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с
относителна плътност, непревишаваща 1, дори калцини
рани

Промишленост

A

25.13

Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и
други естествени абразиви, дори термично обработени:

2513.10

Пемза

Промишленост

A

2513.20

Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други есте
ствени абразиви

Промишленост

A

2514.00

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

Промишленост

A

25.15

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използ
вани за направа на паметници или в строителството, с от
носителна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алаба
стър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или
по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или
правоъгълна форма:

2515.1

Мрамор и травертин:

2515.11

Необработен или грубо дялан

Промишленост

A

2515.12

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

Промишленост

A

2515.20

Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на
паметници или в строителството; алабастър

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1336
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

25.16

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използ
вани за направа на паметници или в строителството, дори
грубо дялани или само нарязани с трион или по друг на
чин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъ
гълна форма:

2516.1

Гранит:

2516.11

Необработен или грубо дялан

Промишленост

A

2516.12

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

Промишленост

A

2516.20

Пясъчник

Промишленост

A

2516.90

Други видове камъни, използвани за направа на паметници
или в строителството

Промишленост

A

25.17

Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, из
ползвани 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 отпадъци, дори
съдържащ материали, упоменати в първата част на текста;
смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от
№ 25.15 или 25.16, дори термично обработени:

2517.10

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за
бетониране или настилане на пътища, на железопътни ли
нии или други видове баластра, речен чакъл и кремък,
дори термично обработени

Промишленост

A

2517.20

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпа
дъци, дори съдържащ материали, упоменати в подпози
ция 2517.10

Промишленост

A

2517.30

Смолен макадам

Промишленост

A

2517.4

Гранули, отломки и прах от камъните от № 25.15 или
25.16, дори термично обработени:

2517.41

От мрамор

Промишленост

A

2517.49

Други

Промишленост

A

25.18

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 пра
воъгълна форма; доломит, агломериран с помощта на
свързващи вещества:

2518.10

Доломит, некалциниран, нито фритован

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

2518.20

Доломит, калциниран или фритован

Промишленост

A

2518.30

Доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

Промишленост

A

25.19

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен
магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване маг
незиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количе
ства други оксиди, прибавени преди фритоването; друг
магнезиев оксид, дори чист:

2519.10

Естествен магнезиев карбонат (магнезит)

Промишленост

A

2519.90

Други

Промишленост

A

25.20

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества,
дори оцветени или съдържащи малки количества ускори
тели или забавители:

2520.10

Природен гипс; анхидрит

Промишленост

A

2520.20

Гипсови свързващи вещества

Промишленост

A

2521.00

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или ци
мент

Промишленост

A

25.22

Вар, негасена, гасена или хидратна (с изключение на кал
циевия оксид и калциевия хидроксид от № 28.25):

2522.10

Негасена вар

Промишленост

A

2522.20

Гасена вар

Промишленост

A

2522.30

Хидратна вар

Промишленост

A

25.23

Видове хидравличен цимент (включително циментов клин
кер), дори оцветени:

2523.10

Несмлян цимент, наречен „клинкер“

Промишленост

A

2523.2

Портландцимент:

2523.21

Бял цимент, дори изкуствено оцветен

Промишленост

A

2523.29

Други

Промишленост

A

2523.30

Алуминиев цимент

Промишленост

A

2523.90

Други видове хидравличен цимент

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

25.24

Азбест:

2524.10

Крокидолит:

2524.10.10

Хризотил

Промишленост

A

2524.10.90

Други

Промишленост

A

2524.90

Други:

2524.90.01

Актинолит

Промишленост

A

2524.90.02

Антофилит

Промишленост

A

2524.90.03

Амозит

Промишленост

A

2524.90.04

Тремолит

Промишленост

A

2524.90.90

Други

Промишленост

A

25.25

Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни
люспи; отпадъци от слюда:

2525.10

Слюда, необработена или разцепена на неравномерни ли
ста или люспи

Промишленост

A

2525.20

Слюда на прах

Промишленост

A

2525.30

Отпадъци от слюда

Промишленост

A

25.26

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с
трион или по друг начин, на блокове или на плочи с ква
дратна или правоъгълна форма; талк:

2526.10

Несмляни, нито стрити на прах

Промишленост

A

2526.20

Смляни или стрити на прах

Промишленост

A

2528.00

Естествени борати и техните концентрати (дори калцини
рани), с изключение на боратите, извлечени от естествени
солени води; естествена борна киселина, съдържаща мак
симално 85 % Н3ВО3 в сухо вещество

Промишленост

A

25.29

Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит
(флусшпат):

2529.10

Фелдшпат

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

2529.2

Флуорит (флусшпат):

2529.21

Съдържащ по маса 97 % или по-малко калциев флуорид

Промишленост

A

2529.22

Съдържащ по маса повече от 97 % калциев флуорид

Промишленост

A

2529.30

Левцит; нефелин и нефелин сиенит

Промишленост

A

25.30

Минерални продукти, неупоменати, нито включени дру
гаде:

2530.10

Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани

Промишленост

A

2530.20

Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сулфати)

Промишленост

A

2530.90

Други

Промишленост

A

26.01

Железни руди и техните концентрати, включително пър
жените железни пирити (пиритни пепели):

2601.1

Железни руди и техните концентрати (с изключение на
пържените железни пирити (пиритни пепели):

2601.11

Неагломерирани

Промишленост

A

2601.12

Агломерирани

Промишленост

A

2601.20

Пържени железни пирити (пиритни пепели)

Промишленост

A

2602.00

Манганови руди и техните концентрати, включително же
лязосъдържащите манганови руди и техните концентрати,
съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен
върху суха маса

Промишленост

A

2603.00

Медни руди и техните концентрати

Промишленост

A

2604.00

Никелови руди и техните концентрати

Промишленост

A

2605.00

Кобалтови руди и техните концентрати

Промишленост

A

2606.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

Промишленост

A

2607.00

Оловни руди и техните концентрати

Промишленост

A

2608.00

Цинкови руди и техните концентрати

Промишленост

A

2609.00

Калаени руди и техните концентрати

Промишленост

A

2610.00

Хромови руди и техните концентрати

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

2611.00

Волфрамови руди и техните концентрати

26.12

Уранови или ториеви руди и техните концентрати:

2612.10

Уранови руди и техните концентрати

Промишленост

A

2612.20

Ториеви руди и техните концентрати

Промишленост

A

26.13

Молибденови руди и техните концентрати:

2613.10

Пържени

Промишленост

A

2613.90

Други

Промишленост

A

2614.00

Титанови руди и техните концентрати

Промишленост

A

26.15

Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и тех
ните концентрати:

2615.10

Циркониеви руди и техните концентрати

Промишленост

A

2615.90

Други

Промишленост

A

26.16

Руди на благородни метали и техните концентрати:

2616.10

Сребърни руди и техните концентрати

Промишленост

A

2616.90

Други

Промишленост

A

26.17

Други руди и техните концентрати:

2617.10

Антимонови руди и техните концентрати

Промишленост

A

2617.90

Други

Промишленост

A

2618.00

Гранулирана шлака, получена при производството на чу
гун, желязо или стомана

Промишленост

A

2619.00

Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други от
падъци от производството на чугун, желязо или стомана

Промишленост

A

26.20

Шлаки, пепели и остатъци (с изключение на получените
при производството на чугун, желязо или стомана), съдър
жащи метали, арсен или техни съединения:

2620.1

Съдържащи главно цинк:

2620.11

Щейн от галванизация (hard zinc spelter)

Промишленост

A

2620.19

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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2620.2

Съдържащи главно олово:

2620.21

Утайки от оловосъдържащ бензин и утайки от оловосъдър
жащи антидетонаторни препарати

Промишленост

A

2620.29

Други

Промишленост

A

2620.30

Съдържащи главно мед

Промишленост

A

2620.40

Съдържащи главно алуминий

Промишленост

A

2620.60

Съдържащи арсен, живак, талий или техни смеси от видо
вете, използвани за извличане на арсен или на тези метали
или за производството на техни химически съединения

Промишленост

A

2620.9

Други:

2620.91

Съдържащи антимон, берилий, кадмий, хром или техни
смеси

Промишленост

A

2620.99

Други

Промишленост

A

26.21

Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски
водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови от
падъци:

2621.10

Пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци

Промишленост

A

2621.90

Други

Промишленост

A

27.01

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни
твърди горива, получени от каменни въглища:

2701.1

Каменни въглища, дори на прах, но неагломерирани:

2701.11

Антрацит

Промишленост

A

2701.12

Битуминозни въглища

Промишленост

A

2701.19

Други видове въглища

Промишленост

A

2701.20

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, по
лучени от каменни въглища

Промишленост

A

27.02

Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния
кехлибар:

2702.10

Лигнити, дори на прах, но неагломерирани

Промишленост

A

2702.20

Лигнити, агломерирани

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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2703.00

Торф (включително торфа за постилане), дори агломери
ран

Промишленост

A

2704.00

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит
или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен

Промишленост

A

2705.00

Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и по
добни газове, с изключение на нефтения газ и другите га
зообразни въглеводороди

Промишленост

A

2706.00

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и
други минерални катрани, дори обезводнени или частично
дестилирани, включително възстановените катрани

Промишленост

A

27.07

Масла и други продукти, получени при дестилацията на
високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични
продукти, в които ароматните съставки преобладават по
маса по отношение на неароматните:

2707.10

Бензол (бензен)

Промишленост

A

2707.20

Толуол (толуен)

Промишленост

A

2707.30

Ксилол (ксилени)

Промишленост

A

2707.40

Нафтален

Промишленост

A

2707.50

Други смеси на ароматни въглеводороди, които при дести
лация по метод ASTM D 86, до 250°C дестилират
65 обемни % или повече (включително загубите)

Промишленост

A

2707.9

Други:

2707.91

Креозотни масла

Промишленост

A

2707.99

Други:

2707.99.10

Феноли

Промишленост

A

2707.99.20

Дървесни катранени масла

Промишленост

A

2707.99.90

Други

Промишленост

A

27.08

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или
от други минерални катрани:

2708.10

Смола

Промишленост

X

2708.20

Смолен (пеков) кокс

Промишленост

X

2709.00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни ми
нерали

Промишленост

X

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1343

Сектор

Поетапна кате
гория

27.10

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали (с из
ключение на сурови); неупоменати, нито включени дру
гаде препарати, съдържащи по маса 70 % или повече не
фтени масла или масла от битуминозни минерали, които
масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни
масла:

2710.1

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (с из
ключение на сурови) и неупоменати, нито включени дру
гаде препарати, съдържащи по маса 70 % или повече не
фтени масла или масла от битуминозни минерали, които
масла са основен компонент на тези препарати (с изключе
ние на съдържащите биодизел и с изключение на отпадъч
ните масла):

2710.12

Леки масла и препарати:

2710.12.01

Авиационен бензин, както е определен в допълнителна за
бележка 1, буква а)

Промишленост

A

2710.12.02

Бензин, както е определена в допълнителна забележка 1,
буква б)

Промишленост

X

2710.12.07

Авиационен керосин, както е определен в допълнителна
забележка 1, буква г)

Промишленост

A

2710.12.09

Авиационен керосин, както е определен в допълнителна
забележка 1, буква д)

Промишленост

A

2710.12.15

Керосин за осветление, както е определен в допълнителна
забележка 1, буква е), маркиран

Промишленост

A

2710.12.26

Керосин за осветление, както е определен в допълнителна
забележка 1, буква е), немаркиран

Промишленост

A

2710.12.30

Дестилирано гориво, както е определено в допълнителна
забележка 1, буква ж)

Промишленост

X

2710.12.35

Отпадъчни тежки горива (fuel oils), както са определени в
допълнителна забележка 1, буква з)

Промишленост

A

2710.12.37

Упоменати алифатни въглеводородни разтворители, както
са определени в допълнителна забележка 1, буква и), мар
кирани

Промишленост

A

2710.12.39

Упоменати алифатни въглеводородни разтворители, както
са определени в допълнителна забележка 1, буква и), не
маркирани

Промишленост

A

2710.12.40

„White spirits“ бензини, както са определени в допълни
телна забележка 1, буква к)

Промишленост

X

2710.12.45

Смесени алкилени

Промишленост

X

2710.12.47

Смазочна грес

Промишленост

X

2710.12.49

Обработени смазочни масла, в съдове с вместимост, непре
вишаваща 5 l

Промишленост

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1344

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2710.12.52

Други обработени смазочни масла

Промишленост

X

2710.12.55

Базови масла за обработени смазочни масла, получени при
рафинирането на използвани смазочни масла или други
използвани масла

Промишленост

X

2710.12.57

Други базови масла за обработени смазочни масла

Промишленост

X

2710.12.60

Трансформаторно масло и масло за въжета

Промишленост

A

2710.12.70

Други изолационни масла или изолаторни масла

Промишленост

X

2710.12.80

Течности за хидравлични трансмисии

Промишленост

X

2710.12.90

Други

Промишленост

X

2710.19

Други

Промишленост

X

2710.20

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (раз
лични от суровите) и неупоменати, нито включени другаде
препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени
масла или масла от битуминозни минерали, които масла
са основен компонент на тези препарати, съдържащи био
дизел, различни от отпадъчните масла

Промишленост

X

2710.9

Отпадъчни масла:

2710.91

Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВs), полихлори
рани терфенили (РСТs) или полибромирани (бифенили
РВВs)

Промишленост

X

2710.99

Други:

2710.99.10

Отпадъчни масла, както са определени в забележка 3,
буква а)

Промишленост

X

2710.99.20

Отпадъчни масла, както са определени в забележка 3,
буква б)

Промишленост

X

2710.99.30

Други

Промишленост

X

27.11

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

2711.1

Втечнени:

2711.11

Природен газ

Промишленост

A

2711.12

Пропан

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1345

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2711.13

Бутани:

2711.13.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
250 g

Промишленост

A

2711.13.90

Други

Промишленост

A

2711.14

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен

Промишленост

X

2711.19

Други

Промишленост

A

2711.2

В газообразно състояние:

2711.21

Природен газ

Промишленост

A

2711.29

Други:

2711.29.10

Бутани, в директни опаковки, със съдържание, непревиша
ващо 250 g

Промишленост

A

2711.29.90

Други

Промишленост

A

27.12

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров па
рафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен во
сък, други минерални восъци и подобни продукти, полу
чени по синтетичен или друг начин, дори оцветени:

2712.10

Вазелин:

2712.10.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
5 kg

Промишленост

A

2712.10.20

В директни опаковки, със съдържание, превишаващо 5 kg

Промишленост

A

2712.20

Парафин, съдържащ тегловно по маса по-малко от 0,75 %
масло

Промишленост

X

2712.90

Други:

2712.90.10

Парафин

Промишленост

X

2712.90.20

Микрокристален восък

Промишленост

X

2712.90.30

Монтанов восък

Промишленост

X

2712.90.50

Суров парафин (slack wax)

Промишленост

X

2712.90.90

Други

Промишленост

X

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1346

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

27.13

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени
масла или от масла от битуминозни минерали:

2713.1

Нефтен кокс:

2713.11

Некалциниран

Промишленост

A

2713.12

Калциниран

Промишленост

A

2713.20

Нефтен битум

Промишленост

A

2713.90

Други остатъци от нефтени масла или от масла от битуми
нозни минерали

Промишленост

A

27.14

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни ши
сти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали:

2714.10

Битуминозни шисти и пясъци

Промишленост

A

2714.90

Други:

2714.90.10

Битуми и асфалти, съдържащи по маса по-малко от 60 %
минерални съставки

Промишленост

A

2714.90.20

Битуми и асфалти, съдържащи по маса 60 % или повече
минерални съставки

Промишленост

A

2714.90.90

Други

Промишленост

A

2715.00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум,
нефтен битум, минерален катран или пек от минерален ка
тран (например битумни замазки, битум, разтворен в неф
тен дестилат „cut backs“):

2715.00.10

Емулсии

Промишленост

A

2715.00.20

Китове

Промишленост

A

2715.00.90

Други

Промишленост

A

2716.00

Електрическа енергия

Промишленост

A

28.01

Флуор, хлор, бром и йод:

2801.10

Хлор

Промишленост

A

2801.20

Йод

Промишленост

A

2801.30

Флуор; бром

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1347

Сектор

Поетапна кате
гория

2802.00

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

Промишленост

A

2803.00

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоме
нати, нито включени другаде)

Промишленост

A

28.04

Водород, благородни газове и други неметални елементи:

2804.10

Водород

Промишленост

A

2804.2

Благородни газове:

2804.21

Аргон

Промишленост

A

2804.29

Други

Промишленост

A

2804.30

Азот

Промишленост

A

2804.40

Кислород

Промишленост

A

2804.50

Бор; телур

Промишленост

A

2804.6

Силиций:

2804.61

Съдържащ по маса 99,99 % или повече силиций

Промишленост

A

2804.69

Други

Промишленост

A

2804.70

Фосфор

Промишленост

A

2804.80

Арсен

Промишленост

A

2804.90

Селен

Промишленост

A

28.05

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

2805.1

Алкални или алкалоземни метали:

2805.11

Натрий

Промишленост

A

2805.12

Калций

Промишленост

A

2805.19

Други

Промишленост

A

2805.30

Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или
сплавени помежду си

Промишленост

A

2805.40

Живак

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1348

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

28.06

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина:

2806.10

Хлороводород (солна киселина)

Промишленост

A

2806.20

Хлорсулфонова киселина

Промишленост

A

2807.00

Сярна киселина; олеум

Промишленост

A

2808.00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини

Промишленост

A

28.09

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифос
форни киселини с определен или неопределен химичен съ
став:

2809.10

Дифосфорен пентаоксид

Промишленост

A

2809.20

Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

Промишленост

A

2810.00

Борни оксиди; борни киселини

Промишленост

A

28.11

Други неорганични киселини и други кислородни неорга
нични съединения на неметалните елементи:

2811.1

Други неорганични киселини:

2811.11

Флуороводород (флуороводородна киселина)

Промишленост

A

2811.19

Други:

2811.19.10

Циановодород

Промишленост

A

2811.19.90

Други

Промишленост

A

2811.2

Други неорганични кислородни съединения на неметал
ните елементи:

2811.21

Въглероден диоксид

Промишленост

A

2811.22

Силициев диоксид

Промишленост

A

2811.29

Други

Промишленост

A

28.12

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи:

2812.10

Хлориди и оксихлориди:

2812.10.10

Арсенов трихлорид

Промишленост

A

2812.10.20

Карбонил дихлорид (фосген)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1349

Сектор

Поетапна кате
гория

2812.10.30

Фосфорен оксихлорид

Промишленост

A

2812.10.40

Фосфорен трихлорид

Промишленост

A

2812.10.50

Фосфорен пентахлорид

Промишленост

A

2812.10.60

Серен монохлорид

Промишленост

A

2812.10.70

Серен дихлорид

Промишленост

A

2812.10.80

Тионил хлорид

Промишленост

A

2812.10.90

Други

Промишленост

A

2812.90

Други

Промишленост

A

28.13

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен
трисулфид:

2813.10

Въглероден бисулфид

Промишленост

A

2813.90

Други

Промишленост

A

28.14

Амоняк, безводен или във воден разтвор:

2814.10

Безводен амоняк

Промишленост

A

2814.20

Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

Промишленост

A

28.15

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (по
таш); натриев или калиев пероксид:

2815.1

Натриев хидроксид (сода каустик):

2815.11

Твърд

Промишленост

X

2815.12

Във воден разтвор

Промишленост

X

2815.20

Калиев хидроксид

Промишленост

A

2815.30

Натриев или калиев пероксид

Промишленост

A

28.16

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и
пероксиди на стронция или бария:

2816.10

Хидроксид и пероксид на магнезия

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1350

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2816.40

Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

Промишленост

A

2817.00

Цинков оксид; цинков пероксид

Промишленост

A

28.18

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен
състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид:

2818.10

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен
състав

Промишленост

A

2818.20

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

Промишленост

A

2818.30

Алуминиев хидроксид

Промишленост

A

28.19

Хромови оксиди и хидроксиди:

2819.10

Хромов триоксид

Промишленост

A

2819.90

Други

Промишленост

A

28.20

Манганови оксиди:

2820.10

С манганов диоксид

Промишленост

A

2820.90

Други

Промишленост

A

28.21

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдър
жаща по маса 70 % или повече свързано желязо, изчис
лено като дижелезен триоксид (Fe2O3):

2821.10

Железни оксиди и хидроксиди

Промишленост

A

2821.20

Багрилна пръст

Промишленост

A

2822.00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови
оксиди

Промишленост

A

2823.00

Титанови оксиди

Промишленост

A

28.24

Оловни оксиди; миний и оранжев миний:

2824.10

Оловен монооксид (оловна глеч, масикот)

Промишленост

A

2824.90

Други

Промишленост

A

28.25

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли;
други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и
пероксиди на металите:

2825.10

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1351

Сектор

Поетапна кате
гория

2825.20

Литиев оксид и хидроксид

Промишленост

A

2825.30

Ванадиеви оксиди и хидроксиди

Промишленост

A

2825.40

Никелови оксиди и хидроксиди

Промишленост

A

2825.50

Медни оксиди и хидроксиди

Промишленост

A

2825.60

Германиеви оксиди и циркониев диоксид

Промишленост

A

2825.70

Молибденови оксиди и хидроксиди

Промишленост

A

2825.80

Антимонови оксиди

Промишленост

A

2825.90

Други

Промишленост

A

28.26

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други
комплексни флуорни соли:

2826.1

Флуориди:

2826.12

От алуминий

Промишленост

A

2826.19

Други

Промишленост

A

2826.30

Натриев хексафлуороалуминат (синтетичен криолит)

Промишленост

A

2826.90

Други

Промишленост

A

28.27

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и ок
сибромиди; йодиди и оксийодиди:

2827.10

Амониев хлорид

Промишленост

A

2827.20

Калциев хлорид

Промишленост

A

2827.3

Други хлориди:

2827.31

Магнезиеви

Промишленост

A

2827.32

От алуминий

Промишленост

A

2827.35

Никелови

Промишленост

A

2827.39

Други:

2827.39.10

Железни

Промишленост

A

2827.39.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1352

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2827.4

Оксихлориди и хидроксихлориди:

2827.41

От мед

Промишленост

A

2827.49

Други

Промишленост

A

2827.5

Бромиди и оксибромиди:

2827.51

Натриеви и калиеви бромиди

Промишленост

A

2827.59

Други

Промишленост

A

2827.60

Йодиди и оксийодиди

Промишленост

A

28.28

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити;
хипобромити:

2828.10

Технически калциев хипохлорит и други калциеви хипох
лорити

Промишленост

A

2828.90

Други

Промишленост

A

28.29

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и
перйодати:

2829.1

Хлорати:

2829.11

Натриеви

Промишленост

A

2829.19

Други

Промишленост

A

2829.90

Други

Промишленост

A

28.30

Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен хи
мичен състав:

2830.10

Натриеви сулфиди

Промишленост

A

2830.90

Други

Промишленост

A

28.31

Дитионити и сулфоксилати:

2831.10

Натриеви

Промишленост

A

2831.90

Други

Промишленост

A

28.32

Сулфити; тиосулфати:

2832.10

Натриеви сулфити

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1353

Сектор

Поетапна кате
гория

2832.20

Други сулфити

Промишленост

A

2832.30

Тиосулфати

Промишленост

A

28.33

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати):

2833.1

Натриеви сулфати:

2833.11

Динатриев сулфат

Промишленост

A

2833.19

Други

Промишленост

A

2833.2

Други сулфати:

2833.21

Магнезиеви

Промишленост

A

2833.22

От алуминий

Промишленост

A

2833.24

Никелови

Промишленост

A

2833.25

От мед

Промишленост

A

2833.27

Бариеви

Промишленост

A

2833.29

Други:

2833.29.10

Цинкови

Промишленост

A

2833.29.90

Други

Промишленост

A

2833.30

Стипци

Промишленост

A

2833.40

Пероксосулфати (персулфати)

Промишленост

A

28.34

Нитрити; нитрати:

2834.10

Нитрити

Промишленост

A

2834.2

Нитрати:

2834.21

Калиеви

Промишленост

A

2834.29

Други

Промишленост

A

28.35

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фос
фати; полифосфати, с определен или неопределен химичен
състав:

2835.10

Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1354

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2835.2

Фосфати:

2835.22

Моно или динатриеви

Промишленост

A

2835.24

Калиеви

Промишленост

A

2835.25

Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)

Промишленост

A

2835.26

Други калциеви фосфати:

2835.26.10

Монокалциев фосфат

Промишленост

A

2835.26.90

Други

Промишленост

A

2835.29

Други

Промишленост

A

2835.3

Полифосфати:

2835.31

Натриев трифосфат (натриев триполифосфат)

Промишленост

A

2835.39

Други

Промишленост

A

28.36

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически
амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

2836.20

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

Промишленост

X

2836.30

Натриев бикарбонат

Промишленост

A

2836.40

Калиеви карбонати

Промишленост

A

2836.50

Калциев карбонат

Промишленост

A

2836.60

Бариев карбонат

Промишленост

A

2836.9

Други:

2836.91

Литиеви карбонати

Промишленост

A

2836.92

Стронциев карбонат

Промишленост

A

2836.99

Други

Промишленост

A

28.37

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди:

2837.1

Цианиди и оксицианиди:

2837.11

Натриеви

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1355

Сектор

Поетапна кате
гория

2837.19

Други

Промишленост

A

2837.20

Комплексни цианиди

Промишленост

A

28.39

Силикати; технически силикати на алкалните метали:

2839.1

Натриеви:

2839.11

Натриеви метасиликати

Промишленост

A

2839.19

Други

Промишленост

A

2839.90

Други

Промишленост

A

28.40

Борати; пероксоборати (перборати):

2840.1

Динатриев тетраборат (пречистен боракс):

2840.11

Безводен

Промишленост

A

2840.19

Други

Промишленост

A

2840.20

Други борати

Промишленост

A

2840.30

Пероксоборати (перборати)

Промишленост

A

28.41

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини:

2841.30

Натриев бихромат

Промишленост

A

2841.50

Други хромати и бихромати; пероксохромати

Промишленост

A

2841.6

Манганити, манганати и перманганати:

2841.61

Калиев перманганат

Промишленост

A

2841.69

Други

Промишленост

A

2841.70

Молибдати

Промишленост

A

2841.80

Волфрамати

Промишленост

A

2841.90

Други

Промишленост

A

28.42

Други соли на неорганичните киселини или пероксокисе
лините (включително алуминосиликати с определен или
неопределен химичен състав) (с изключение на азидите):

2842.10

Двойни или комплексни силикати, включително алумино
силикати с определен или неопределен химичен състав

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1356

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

2842.90

Други

28.43

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични
или органични съединения на благородните метали; с
определен или неопределен химичен състав; амалгами на
благородни метали:

2843.10

Благородни метали в колоидно състояние

2843.2

Съединения на среброто:

2843.21

Сребърен нитрат

Промишленост

A

2843.29

Други

Промишленост

A

2843.30

Съединения на златото

Промишленост

A

2843.90

Други съединения; амалгами

Промишленост

A

28.44

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи
(включително разпадните или възпроизвеждащите се хи
мични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и
отпадъци, съдържащи тези продукти:

2844.10

Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии
(включително металокерамиките), керамични продукти и
смеси, съдържащи естествен уран или съединения на есте
ствения уран

Промишленост

A

2844.20

Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; плутоний
и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително
металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдър
жащи уран, обогатен с U 235, плутоний или съединения
на тези продукти

Промишленост

A

2844.30

Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения; торий и
неговите съединения; сплави, дисперсии (включително ме
талокерамиките), керамични продукти и смеси, съдър
жащи уран, обеднен на U 235, торий или съединения на
тези продукти

Промишленост

A

2844.40

Радиоактивни елементи и изотопи и радиоактивни съеди
нения, (с изключение на включените в подпозиции
2844.10, 2844.20 или 2844.30); сплави, дисперсии
(включително металокерамиките), керамични продукти и
смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения;
радиоактивни отпадъци

Промишленост

A

2844.50

Отработените (облъчени) топлоотделящи елементи (касети)
от ядрените реактори

Промишленост

A

28.45

Изотопи (с изключение на посочените в № 28.44); техните
неорганични или органични съединения с определен или
неопределен химичен състав:

2845.10

Тежка вода (деутериев оксид)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1357

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

2845.90

Други

28.46

Неорганични или органични съединения на редкоземните
метали, на итрия или на скандия или на техните смеси:

2846.10

Съединения на церия

Промишленост

A

2846.90

Други

Промишленост

A

2847.00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с
карбамид:

2847.00.15

Невтвърден с карбамид

Промишленост

A

2847.00.30

Втвърден с карбамид

Промишленост

A

2848.00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав (с
изключение на ферофосфорите)

Промишленост

A

28.49

Карбиди с определен или неопределен химичен състав:

2849.10

Калциеви

Промишленост

A

2849.20

Силициеви

Промишленост

A

2849.90

Други

Промишленост

A

2850.00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен
или неопределен химичен състав (с изключение на карби
дите от № 28.49)

Промишленост

A

28.52

Неорганични или органични съединения на живака, с
определен или с неопределен химичен състав (с изключе
ние на амалгамите):

2852.10

С определен химичен състав

Промишленост

A

2852.90

Други

Промишленост

A

2853.00

Други неорганични съединения (включително дестилирани
води, проводими води или води със същата степен на чи
стота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с
отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами (с
изключение на тези на благородните метали):

2853.00.10

Цианоген хлорид

Промишленост

A

2853.00.90

Други

Промишленост

A

29.01

Ациклени въглеводороди:

2901.10

Наситени

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1358

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2901.2

Ненаситени:

2901.21

Етилен

Промишленост

A

2901.22

Пропен (пропилен)

Промишленост

A

2901.23

Бутен (бутилен) и неговите изомери

Промишленост

A

2901.24

Бута-1,3-диен и изопрен

Промишленост

A

2901.29

Други

Промишленост

A

29.02

Циклени въглеводороди:

2902.1

Циклани, циклени или циклотерпени:

2902.11

Циклохексан

Промишленост

A

2902.19

Други

Промишленост

A

2902.20

Бензен

Промишленост

A

2902.30

Толуен

Промишленост

A

2902.4

Ксилени:

2902.41

o-Ксилен

Промишленост

A

2902.42

m-Ксилен

Промишленост

A

2902.43

p-Ксилен

Промишленост

A

2902.44

Смеси от изомери на ксилена

Промишленост

A

2902.50

Стирен

Промишленост

A

2902.60

Етилбензен

Промишленост

A

2902.70

Кумен

Промишленост

A

2902.90

Други

Промишленост

A

29.03

Халогенопроизводни на въглеводородите:

2903.1

Наситени хлорни производни на ациклените въглеводо
роди:

2903.11

Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан (етилхлорид)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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BG

Код

Описание

L 250/1359

Сектор

Поетапна кате
гория

2903.12

Дихлорметан (метиленхлорид)

Промишленост

A

2903.13

Хлороформ (трихлорметан)

Промишленост

A

2903.14

Тетрахлорметан

Промишленост

A

2903.15

Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)

Промишленост

A

2903.19

Други:

2903.19.10

Съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ)

Промишленост

A

2903.19.90

Други

Промишленост

A

2903.2

Ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводо
роди:

2903.21

Винилхлорид (хлоретилен)

Промишленост

A

2903.22

Трихлоретилен

Промишленост

A

2903.23

Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

Промишленост

A

2903.29

Други

Промишленост

A

2903.3

Флуорни, бромни или йодни производни на ациклените
въглеводороди:

2903.31

Етилен дибромид (ISO) (1,2-диброметан)

Промишленост

A

2903.39

Други:

2903.39.10

Перфлуорооктан сулфонил флуорид (ПФОСФ)

Промишленост

A

2903.39.20

Бромметан (метилбромид)

Промишленост

A

2903.39.90

Други

Промишленост

A

2903.7

Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдър
жащи най-малко два различни халогенни елемента:

2903.71

Хлордифлуорметан

Промишленост

A

2903.72

Дихлортрифлуоретани

Промишленост

A

2903.73

Дихлорфлуоретани

Промишленост

A

2903.74

Хлордифлуоретани

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1360

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2903.75

Дихлорпентафлуорпропани

Промишленост

A

2903.76

Бромхлордифлуорметан, бромтрифлуорметан и дибромте
трафлуоретани

Промишленост

A

2903.77

Други, перхалогенирани, съдържащи само флуор и хлор:

2903.77.05

Трихлорфлуорметан

Промишленост

A

2903.77.10

Дихлордифлуорметан

Промишленост

A

2903.77.15

Трихлортрифлуоретани

Промишленост

A

2903.77.20

Дихлортетрафлуоретани и хлорпентафлуоретан

Промишленост

A

2903.77.25

Хлортрифлуорметан

Промишленост

A

2903.77.30

Пентахлорфлуоретан

Промишленост

A

2903.77.35

Тетрахлордифлуоретани

Промишленост

A

2903.77.40

Хептахлорфлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.45

Хексахлордифлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.50

Пентахлортрифлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.55

Тетрахлортетрафлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.60

Трихлорпентафлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.65

Дихлорхексафлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.70

Хлорхептафлуорпропани

Промишленост

A

2903.77.90

Други

Промишленост

A

2903.78

Други перхалогенирани производни

Промишленост

A

2903.79

Други:

2903.79.10

Хлортетрафлуоретани

Промишленост

A

2903.79.20

Дихлородифлуороетани

Промишленост

A

2903.79.30

Други халогенопроизводни на метана, етана или пропана,
съдържащи само флуор и хлор

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1361

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2903.79.40

Халогенопроизводни на метана, етана или пропана, съдър
жащи само флуор и бром

Промишленост

A

2903.79.90

Други

Промишленост

A

2903.8

Халогенопроизводни на цикланите, циклените или цикло
терпените:

2903.81

1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (НСН (ISO), включи
телно линдан (ISO, INN):

2903.81.10

Линдан (ISO, INN)

Промишленост

A

2903.81.20

Алфа-хексахлороциклохексан (алфа-НСН)

Промишленост

A

2903.81.30

Бета-хексахлороциклохексан (бета-НСН)

Промишленост

A

2903.81.90

Други

Промишленост

A

2903.82

Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO):

2903.82.10

Алдрин (ISO)

Промишленост

A

2903.82.20

Хлордан (ISO)

Промишленост

A

2903.82.30

Хептахлор

Промишленост

A

2903.89

Други:

2903.89.10

Мирекс

Промишленост

A

2903.89.20

Полихлорирани дибензо-p-диоксини

Промишленост

A

2903.89.30

Дибензофурани

Промишленост

A

2903.89.40

Хексабромодифенил етер (c-octaBDE)

Промишленост

A

2903.89.90

Други

Промишленост

A

2903.9

Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди:

2903.91

Хлорбензен, o-дихлорбензен и p-дихлорбензен

Промишленост

A

2903.92

Хексахлорбензен (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN),
1,1,1-трихлор-2,2-бис(p-хлорфенил)етан):

2903.92.10

DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(рхлорофенил)етан)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1362

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

2903.92.90

Други

2903.99

Други:

2903.99.05

Полибромирани бифенили (РВВ) (36355-01-8 (хекса-))

Промишленост

A

2903.99.10

Полибромирани бифенили (РВВ) (36355-01-8 (дека-))

Промишленост

A

2903.99.15

Полибромирани бифенили (РВВ) (36355-01-8 (окта-))

Промишленост

A

2903.99.20

Полихлорирани бифенили (РСВ)

Промишленост

A

2903.99.25

Полихлорирани терфенили (РСТ)

Промишленост

A

2903.99.30

Хексабромбифенил (HBB)

Промишленост

A

2903.99.35

Пентахлоробензен (PeCB)

Промишленост

A

2903.99.90

Други

Промишленост

A

29.04

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводоро
дите, дори халогенирани:

2904.10

Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и
етилови естери:

2904.10.10

Сулфонови киселини

Промишленост

A

2904.10.90

Други

Промишленост

A

2904.20

Производни, съдържащи само нитро- или само с нитрозо
групи

Промишленост

A

2904.90

Други:

2904.90.10

Трихлорнитрометан (хлорпикрин)

Промишленост

A

2904.90.90

Други

Промишленост

A

29.05

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:

2905.1

Наситени моноалкохоли:

2905.11

Метанол (метилов алкохол)

Промишленост

A

2905.12

Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопро
пилов алкохол)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1363

Сектор

Поетапна кате
гория

2905.13

Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

Промишленост

A

2905.14

Други бутилови алкохоли

Промишленост

A

2905.16

Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери

Промишленост

A

2905.17

Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан-1-ол (цети
лов алкохол), октадекан-1-ол (стеарилов алкохол)

Промишленост

A

2905.19

Други:

2905.19.10

3,3-Диметил бутан-2-ол (пинаколилов алкохол)

Промишленост

A

2905.19.20

Пентанол (амилов алкохол) и неговите изомери

Промишленост

A

2905.19.90

Други

Промишленост

A

2905.2

Ненаситени моноалкохоли:

2905.22

Ациклени терпенови алкохоли

Промишленост

A

2905.29

Други

Промишленост

A

2905.3

Диоли:

2905.31

Етиленгликол (етандиол)

Промишленост

A

2905.32

Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)

Промишленост

A

2905.39

Други

Промишленост

A

2905.4

Други полиалкохоли:

2905.41

2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол
пропан)

Промишленост

A

2905.42

Пентаеритритол (пентаеритрит)

Промишленост

A

2905.43

Манитол

Селско стопанство

A

2905.44

D-Глюцитол (сорбитол)

Селско стопанство

A

2905.45

Глицерол

Селско стопанство

A

2905.49

Други

Промишленост

A

(триметилол

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1364

Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2905.5

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на аци
клените алкохоли:

2905.51

Етхлорвинол (INN)

Промишленост

A

2905.59

Други

Промишленост

A

29.06

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:

2906.1

Цикланови, цикленови или циклотерпенови:

2906.11

Ментол

Промишленост

A

2906.12

Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилцикло
хексаноли

Промишленост

A

2906.13

Стероли и инозитоли

Промишленост

A

2906.19

Други

Промишленост

A

2906.2

Ароматни:

2906.21

Бензилов алкохол

Промишленост

A

2906.29

Други

Промишленост

A

29.07

Феноли; фенолни алкохоли:

2907.1

Монофеноли:

2907.11

Фенол (хидроксибензен) и неговите соли

Промишленост

A

2907.12

Крезоли и техните соли

Промишленост

A

2907.13

Октилфенол, нонилфенол и техните изомери; соли на тези
продукти

Промишленост

A

2907.15

Нафтоли и техните соли

Промишленост

A

2907.19

Други

Промишленост

A

2907.2

Полифеноли; фенолни алкохоли:

2907.21

Резорцинол и неговите соли

Промишленост

A

2907.22

Хидрохинон (хинол) и неговите соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1365

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2907.23

4,4′-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпро
пан) и неговите соли

Промишленост

A

2907.29

Други

Промишленост

A

29.08

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фе
нолите или на фенолните алкохоли:

2908.1

Производни, съдържащи само халогенни заместители и
техните соли:

2908.11

Пентахлорофенол (ISO)

Промишленост

A

2908.19

Други

Промишленост

A

2908.9

Други:

2908.91

Диносеб (ISO) и неговите соли

Промишленост

A

2908.92

4,6-Динитро-o-крезол (DNOC (ISO) и неговите соли

Промишленост

A

2908.99

Други

Промишленост

A

29.09

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли,
алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни перок
сиди (с определен или с неопределен химичен състав) и
техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2909.1

Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни:

2909.11

Диетилов етер (диетилов оксид)

Промишленост

A

2909.19

Други

Промишленост

A

2909.20

Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и
техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

A

2909.30

Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни:

2909.30.10

Пентабромдифенил етер (c-pentaBDE)

Промишленост

A

2909.30.20

Тетрабромодифенил етер

Промишленост

A

2909.30.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2909.4

Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или ни
трозопроизводни:

2909.41

2,2′-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)

Промишленост

A

2909.43

Монобутилови етери на етиленгликола или на диетилен
гликола

Промишленост

A

2909.44

Други моноалкилови етери на етиленгликола или на дие
тиленгликола

Промишленост

A

2909.49

Други

Промишленост

A

2909.50

Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

A

2909.60

Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни перок
сиди, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозо
производни

Промишленост

A

29.10

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери
с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, ни
тро- или нитрозопроизводни:

2910.10

Оксиран (етиленов оксид)

Промишленост

A

2910.20

Метилоксиран (пропиленов оксид)

Промишленост

A

2910.30

1-Хлор-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин)

Промишленост

A

2910.40

Диелдрин (ISO, INN)

Промишленост

A

2910.90

Други:

2910.90.10

Ендрин (нендрин)

Промишленост

A

2910.90.90

Други

Промишленост

A

2911.00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кисло
родни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни

Промишленост

A

29.12

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функцио
нални групи; циклени полимери на алдехидите; парафор
малдехид:

2912.1

Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни
функционални групи:

2912.11

Метанал (формалдехид)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

2912.12

Етанал (ацеталдехид)

Промишленост

A

2912.19

Други

Промишленост

A

2912.2

Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функ
ционални групи:

2912.21

Бензалдехид (бензоен алдехид)

Промишленост

A

2912.29

Други

Промишленост

A

2912.4

Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди
и алдехиди, съдържащи други кислородни функционални
групи:

2912.41

Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)

Промишленост

A

2912.42

Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)

Промишленост

A

2912.49

Други:

2912.49.10

Алкохолни алдехиди

Промишленост

A

2912.49.90

Други

Промишленост

A

2912.50

Циклени полимери на алдехидите

Промишленост

A

2912.60

Параформалдехид

Промишленост

A

2913.00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на про
дуктите от № 29.12

Промишленост

A

29.14

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни
функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:

2914.1

Ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функ
ционални групи:

2914.11

Ацетон

Промишленост

A

2914.12

Бутанон (метилетилкетон)

Промишленост

A

2914.13

4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)

Промишленост

A

2914.19

Други

Промишленост

A

2914.2

Кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, не
съдържащи други кислородни функционални групи:

2914.22

Циклохексанон и метилциклохексанони

Промишленост

A

2914.23

Йонони и метилйонони

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

2914.29

Други:

2914.29.10

Камфор

Промишленост

A

2914.29.90

Други

Промишленост

A

2914.3

Ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функ
ционални групи:

2914.31

Фенилацетон (фенилпропан-2-он)

Промишленост

A

2914.39

Други

Промишленост

A

2914.40

Алкохолни кетони и алдехидни кетони

Промишленост

A

2914.50

Фенолни кетони и кетони, съдържащи други кислородни
функционални групи

Промишленост

A

2914.6

Хинони:

2914.61

Антрахинон

Промишленост

A

2914.69

Други

Промишленост

A

2914.70

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2914.70.10

Хлордекон

Промишленост

A

2914.70.90

Други

Промишленост

A

29.15

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните
анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини;
техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2915.1

Мравчена киселина, нейните соли и естери:

2915.11

Мравчена киселина

Промишленост

A

2915.12

Соли на мравчената киселина

Промишленост

A

2915.13

Естери на мравчената киселина

Промишленост

A

2915.2

Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхидрид:

2915.21

Оцетна киселина

Промишленост

A

2915.24

Оцетен анхидрид

Промишленост

A

2915.29

Други:

2915.29.10

Натриев ацетат

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1369

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

2915.29.90

Други

2915.3

Естери на оцетната киселина:

2915.31

Етилов ацетат

Промишленост

A

2915.32

Винилов ацетат

Промишленост

A

2915.33

n-Бутилов ацетат

Промишленост

A

2915.36

Диносеб ацетат

Промишленост

A

2915.39

Други:

2915.39.20

Ацетат на монобутилов етер на диетиленгликола; ацетат
на монобутилов етер на етиленгликола;

Промишленост

A

2915.39.30

Ацетат на монометилов етер на етиленгликола; ацетат на
монопропилов етер на етиленгликола;

Промишленост

A

2915.39.35

Изобутилацетат

Промишленост

A

2915.39.40

Амилов ацетат

Промишленост

A

2915.39.45

2-Етоксиетил ацетат

Промишленост

A

2915.39.60

Други течни ароматни естери на оцетната киселина

Промишленост

A

2915.39.90

Други

Промишленост

A

2915.40

Моно-, ди- или трихлороцетни киселини, техните соли и
естери

Промишленост

A

2915.50

Пропионова киселина, нейните соли и естери:

2915.50.30

Калциев пропионат

Промишленост

A

2915.50.90

Други

Промишленост

A

2915.60

Бутанови киселини, пентанови киселини, техните соли и
естери

Промишленост

A

2915.70

Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли
и естери

Промишленост

A

2915.90

Други:

2915.90.10

Перфлуорооктан сулфонова киселина (PFOS)

Промишленост

A

2915.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1370

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

29.16

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и ци
клени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, ха
логениди, пероксиди и пероксикиселини; техните хало
гено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2916.1

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и
техните производни:

2916.11

Акрилова киселина и нейните соли:

2916.11.10

Акрилова киселина

Промишленост

A

2916.11.20

Соли

Промишленост

A

2916.12

Естери на акриловата киселина:

2916.12.10

Метил акрилат

Промишленост

A

2916.12.20

Етил акрилат

Промишленост

A

2916.12.30

Бутил акрилат

Промишленост

A

2916.12.40

2-Етилхексил акрилат

Промишленост

A

2916.12.90

Други

Промишленост

A

2916.13

Метакрилова киселина и нейните соли

Промишленост

A

2916.14

Естери на метакриловата киселина

Промишленост

A

2916.15

Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните
соли и естери

Промишленост

A

2916.16

Бинапакрил (ISO)

Промишленост

A

2916.19

Други

Промишленост

A

2916.20

Цикланови, цикленови, или циклотерпенови монокарбок
силни киселини, техните анхидриди, халогениди, перок
сиди, пероксикиселини и техните производни

Промишленост

A

2916.3

Ароматни монокарбоксилни киселини, техните анхи
дриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните
производни:

2916.31

Бензоена киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

2916.32

Бензоилпероксид и бензоилхлорид

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1371

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

2916.34

Фенилоцетна киселина и нейните соли

2916.39

Други:

2916.39.10

Естери на фенилоцетната киселина

Промишленост

A

2916.39.90

Други

Промишленост

A

29.17

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халоге
ниди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2917.1

Ациклени поликарбоксилни киселини, техните анхи
дриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните
производни:

2917.11

Оксалова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

2917.12

Адипинова киселина, нейните соли и естери:

2917.12.20

Диоктиладипат

Промишленост

A

2917.12.90

Други

Промишленост

A

2917.13

Азелаинова киселина, себацинова киселина, техните соли
и естери

Промишленост

A

2917.14

Малеинов анхидрид

Промишленост

A

2917.19

Други:

2917.19.35

Фумарова киселина

Промишленост

A

2917.19.45

Други киселини

Промишленост

A

2917.19.90

Други

Промишленост

A

2917.20

Цикланови, цикленови или циклотерпенови поликарбок
силни киселини, техните анхидриди, халогениди, перок
сиди, пероксикиселини и техните производни

Промишленост

A

2917.3

Ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди,
халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните произ
водни:

2917.32

Диоктилортофталати

Промишленост

A

2917.33

Динонилов или дидецилов ортофталати

Промишленост

A

2917.34

Други естери на ортофталовата киселина

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1372

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2917.35

Фталов анхидрид

Промишленост

A

2917.36

Терефталова киселина и нейните соли

Промишленост

A

2917.37

Диметилтерефталат

Промишленост

A

2917.39

Други:

2917.39.10

Дибутилортофталати

Промишленост

A

2917.39.90

Други

Промишленост

A

29.18

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кисло
родни функционални групи и техните анхидриди, халоге
ниди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2918.1

Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група,
но без друга кислородна функционална група, техните ан
хидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и тех
ните производни:

2918.11

Млечна киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

2918.12

Винена киселина

Промишленост

A

2918.13

Соли и естери на винената киселина

Промишленост

A

2918.14

Лимонена киселина

Промишленост

A

2918.15

Соли и естери на лимонената киселина

Промишленост

A

2918.16

Глюконова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

2918.18

Хлоробензилат (ISO)

Промишленост

A

2918.19

Други:

2918.19.10

Ябълчна киселина

Промишленост

A

2918.19.30

2,2-Дифенил-2-хидроксиоцетна киселина (бензилова кисе
лина)

Промишленост

A

2918.19.90

Други

Промишленост

A

2918.2

Карбоксилни киселини с фенолна функционална група, но
без друга кислородна функционална група, техните анхи
дриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните
производни:

2918.21

Салицилова киселина и нейните соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1373

Сектор

Поетапна кате
гория

2918.22

O-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

2918.23

Други естери на салициловата киселина и техните соли

Промишленост

A

2918.29

Други

Промишленост

A

2918.30

Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи,
но без други кислородни функционални групи, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и
техните производни

Промишленост

A

2918.9

Други:

2918.91

2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина),
нейните соли и естери

Промишленост

A

2918.99

Други

Промишленост

A

29.19

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включи
телно лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:

2919.10

Трис(2,3-дибромопропил) фосфат

Промишленост

A

2919.90

Други

Промишленост

A

29.20

Естери на другите неорганични киселини на неметалните
елементи (с изключение на естерите на халогеноводоро
дите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:

2920.1

Тиофосфорни естери (фосфоротиоати) и техните соли; тех
ните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

2920.11

Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил-паратион):

2920.11.01

Емулгиращи се концентрати, съдържащи по маса 19,5 %
метил-паратион

Промишленост

A

2920.11.02

Емулгиращи се концентрати, съдържащи по маса 40 % ме
тил-паратион

Промишленост

A

2920.11.03

Емулгиращи се концентрати, съдържащи по маса 50 % ме
тил-паратион

Промишленост

A

2920.11.04

Емулгиращ се концентрат, съдържащ по маса 60 % метилпаратион

Промишленост

A

2920.11.05

Прах, съдържащ по маса 1,5 % метил-паратион

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1374

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2920.11.06

Прах, съдържащ по маса 2 % метил-паратион

Промишленост

A

2920.11.07

Прах, съдържащ по маса 3 % метил-паратион

Промишленост

A

2920.11.09

Паратион (ISO)

Промишленост

A

2920.11.90

Други

Промишленост

A

2920.19

Други

Промишленост

A

2920.90

Други:

2920.90.10

Триметилфосфит

Промишленост

A

2920.90.20

Триетилфосфит

Промишленост

A

2920.90.30

Диметилфосфит

Промишленост

A

2920.90.40

Диетилфосфит

Промишленост

A

2920.90.90

Други

Промишленост

A

29.21

Съединения с аминна функционална група:

2921.1

Ациклени моноамини и техните производни; соли на тези
продукти:

2921.11

Моно-, ди- или триметиламин и техните соли

Промишленост

A

2921.19

Други:

2921.19.15

Етиламин; моноизопропиламин

Промишленост

A

2921.19.20

Бис (2-хлороетил) етиламин

Промишленост

A

2921.19.25

Хлорметин (INN) (бис (2-хлороетил) метиламин)

Промишленост

A

2921.19.30

Трихлорметин (INN) (трис (2-хлороетил)амин)

Промишленост

A

2921.19.35

N,N-Диалкил(метил, етил, n-пропил или изопропил) 2хлороетиламини и техните протонирани соли

Промишленост

A

2921.19.80

Други, с дължина на въглеродната верига от C[8] до C[22]

Промишленост

A

2921.19.90

Други

Промишленост

A

2921.2

Ациклени полиамини и техните производни; соли на тези
продукти:

2921.21

Етилендиамин и неговите соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1375

Сектор

Поетапна кате
гория

2921.22

Хексаметилендиамин и неговите соли

Промишленост

A

2921.29

Други

Промишленост

A

2921.30

Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или
циклотерпените и техните производни; соли на тези про
дукти

Промишленост

A

2921.4

Ароматни моноамини и техните производни; соли на тези
продукти:

2921.41

Анилин и неговите соли

Промишленост

A

2921.42

Производни на анилина и техните соли

Промишленост

A

2921.43

Толуидини и техните производни; соли на тези продукти

Промишленост

A

2921.44

Дифениламин и неговите производни; соли на тези про
дукти:

2921.44.20

Дифениламин; октил дифениламин

Промишленост

A

2921.44.90

Други

Промишленост

A

2921.45

1-Нафтиламин (алфа-нафтиламин), 2-нафтиламин (бета-на
фтиламин) и техните производни; соли на тези продукти

Промишленост

A

2921.46

Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин
(INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефета
мин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фен
термин (INN); соли на тези продукти

Промишленост

A

2921.49

Други

Промишленост

A

2921.5

Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези
продукти:

2921.51

o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните
производни; соли на тези продукти:

2921.51.20

Производни на o- или p-фенилендиамин

Промишленост

A

2921.51.90

Други

Промишленост

A

2921.59

Други

Промишленост

A

29.22

Аминосъединения с кислородни функционални групи:

2922.1

Аминоалкохоли (с изключение на тези с повече от един
вид кислородна функционална група), техните етери и ес
тери; соли на тези продукти:

2922.11

Моноетаноламин и неговите соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1376

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

2922.12

Диетаноламин и неговите соли

2922.13

Триетаноламин и неговите соли:

2922.13.10

Триетаноламин

Промишленост

A

2922.13.20

Соли

Промишленост

A

2922.14

Декстропропоксифен (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2922.19

Други:

2922.19.20

Етилдиетаноламин

Промишленост

A

2922.19.30

Метилдиетаноламин

Промишленост

A

2922.19.40

N,N-Диметил-2 аминоетанол и неговите протонирани
соли

Промишленост

A

2922.19.50

N,N-Диетил-2 аминоетанол и неговите протонирани соли

Промишленост

A

2922.19.60

N-N-Диалкил (метил, етил, n-пропил или изопропил)-2аминоетаноли и техните протонирани соли, неупоменати,
нито включени другаде

Промишленост

A

2922.19.90

Други

Промишленост

A

2922.2

Аминонафтоли и други аминофеноли (с изключение на
тези с повече от един вид кислородна функционална
група), техните етери и естери; соли на тези продукти:

2922.21

Аминохидроксинафталенсулфонови киселини и техните
соли

Промишленост

A

2922.29

Други

Промишленост

A

2922.3

Аминоалдехиди, аминокетони и аминохинони (с изключе
ние на тези с повече от един вид кислородна функцио
нална група); соли на тези продукти:

2922.31

Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN);
соли на тези продукти

Промишленост

A

2922.39

Други

Промишленост

A

2922.4

Аминокиселини (с изключение на тези с повече от един
вид кислородна функционална група) и техните естери;
соли на тези продукти:

2922.41

Лизин и неговите естери; соли на тези продукти

Промишленост

A

2922.42

Глутаминова киселина и нейните соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1377

Сектор

Поетапна кате
гория

2922.43

Антранилова киселина и нейните соли

Промишленост

A

2922.44

Тилидин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2922.49

Други

Промишленост

A

2922.50

Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други
аминосъединения с кислородни функционални групи

Промишленост

A

29.23

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и
други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен
химичен състав:

2923.10

Холин и неговите соли

Промишленост

A

2923.20

Лецитини и други фосфоаминолипиди

Промишленост

A

2923.90

Други

Промишленост

A

29.24

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съеди
нения на въглеродната киселина с амидна функционална
група:

2924.1

Ациклени амиди (включително ациклените карбамати) и
техните производни; соли на тези продукти:

2924.11

Мепробамат (INN)

Промишленост

A

2924.12

Флуороацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон
(ISO):

2924.12.10

Разтворими течности, съдържащи повече от 1 000 g/li
фосфамидон (ISO)

Промишленост

A

2924.12.20

Флуороацетамид

Промишленост

A

2924.12.30

Монокротофос (ISO)

Промишленост

A

2924.12.90

Други

Промишленост

A

2924.19

Други

Промишленост

A

2924.2

Циклени амиди (включително циклените карбамати) и
техните производни; соли на тези продукти:

2924.21

Уреини и техните производни; соли на тези продукти:

2924.21.10

Диурон

Промишленост

A

2924.21.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1378

BG

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2924.23

2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова ки
селина) и нейните соли

Промишленост

A

2924.24

Етинамат (INN)

Промишленост

A

2924.29

Други:

2924.29.05

Ацетаминофенол

Промишленост

X

2924.29.90

Други

Промишленост

A

29.25

Съединения с карбоксилимидна функционална група
(включително захарина и неговите соли) или с иминна
функционална група:

2925.1

Имиди и техните производни; соли на тези продукти:

2925.11

Захарин и неговите соли

Промишленост

A

2925.12

Глутетимид (INN)

Промишленост

A

2925.19

Други

Промишленост

A

2925.2

Имини и техните производни; соли на тези продукти:

2925.21

Хлордимеформ (ISO)

Промишленост

A

2925.29

Други

Промишленост

A

29.26

Съединения с нитрилна функционална група:

2926.10

Акрилонитрил

Промишленост

A

2926.20

1-Цианогуанидин (дициандиамид)

Промишленост

A

2926.30

Фенпропорекс (INN) и неговите соли; метадон (INN) меж
динен продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбу
тан)

Промишленост

A

2926.90

Други

Промишленост

A

2927.00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

Промишленост

A

2928.00

Органични производни на хидразина или на хидроксила
мина

Промишленост

A

29.29

Съединения с други азотни функционални групи:

2929.10

Изоцианати

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание

L 250/1379

Сектор

Поетапна кате
гория

2929.90

Други:

2929.90.10

Калциев цикламат; натриев цикламат

Промишленост

A

2929.90.20

N,N-диалкил(метил, етил, n-пропил или изопропил) фос
форамидни дихалогениди

Промишленост

A

2929.90.30

Диалкил (метил, етил, n-пропил или изопропил), N,Nдиалкил(метил, етил, n-пропил или изопропил) фосфора
мидати

Промишленост

A

2929.90.90

Други

Промишленост

A

29.30

Органични тиосъединения:

2930.20

Тиокарбамати и дитиокарбамати

Промишленост

A

2930.30

Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди:

2930.30.10

Със съдържание по маса на тиурам 15 % или повече

Промишленост

A

2930.30.90

Други

Промишленост

A

2930.40

Метионин

Промишленост

A

2930.50

Каптафол (ISO) и метамидофос (ISO):

2930.50.10

Каптафол (ISO)

Промишленост

A

2930.50.20

Метамидофос (ISO)

Промишленост

A

2930.90

Други:

2930.90.01

[S-2-(диалкил(метил, етил, n-пропил или изопропил)
амино)етил] хидроген алкил(метил, етил, n-пропил или из
опропил) фосфонотиоати и техните O-алкилни (включи
телно циклоалкилни) естери; алкилирани или протони
рани соли на тези продукти

Промишленост

A

2930.90.03

2-Хлороетил хлорометил сулфид

Промишленост

A

2930.90.05

Бис (2-хлороетил) сулфид

Промишленост

A

2930.90.07

Бис (2-хлороетилтио) метан

Промишленост

A

2930.90.09

1,2-Бис (2-хлороетилтио) етан

Промишленост

A

2930.90.11

1,3-Бис (2-хлороетилтио)-n-пропан

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

2930.90.13

1,4-Бис (2-хлороетилтио)-n-бутан

Промишленост

A

2930.90.15

1,5-Бис (2-хлороетилтио)-n-пентан

Промишленост

A

2930.90.17

Бис (2-хлороетилтиометил) етер

Промишленост

A

2930.90.19

Бис (2-хлороетилтиоетил) етер

Промишленост

A

2930.90.21

O,О-диетил S-[2-(диетиламино) етил] фосфоротиоат и не
говите алкилирани или протонирани соли

Промишленост

A

2930.90.23

N,N-Диалкил (метил, етил, n-пропил или изопропил) ами
ноетан-2-тиоли и техните протонирани соли

Промишленост

A

2930.90.25

Тиодигликол (INN) (бис(2-хидроксиетил) сулфид

Промишленост

A

2930.90.27

О-етил S-фенил етилфосфонотиолотионат (фонофос)

Промишленост

A

2930.90.29

Други, съдържащи фосфорен атом, към който е свързана
една метилова, етилова, n-пропилова или изопропилова
група, но не и други въглеродни атоми

Промишленост

A

2930.90.30

Дитиокарбонати (ксантати)

Промишленост

A

2930.90.90

Други

Промишленост

A

29.31

Други органоминерални съединения:

2931.10

Тетраметил олово и тетраетил олово

Промишленост

A

2931.20

Съединения на трибутилкалай:

2931.20.10

Трибутилкалаен оксид

Промишленост

A

2931.20.20

Трибутилкалаен флуорид

Промишленост

A

2931.20.30

Трибутилкалаен метакрилат

Промишленост

A

2931.20.40

Трибутилкалаен бензоат

Промишленост

A

2931.20.50

Трибутилкалаен хлорид

Промишленост

A

2931.20.60

Трибутилкалаен линолеат

Промишленост

A

2931.20.70

Трибутилкалаен нафтенат

Промишленост

A

2931.90

Други:

2931.90.10

O-Алкил (включително циклоалкил) алкил(метил, етил, nпропил или изопропил) фосфонфлуоридати

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2931.90.15

O-Алкил (включително циклоалкил) N,N-диалкил(метил,
етил, n-пропил или изопропил) фосфорамидоцианиди

Промишленост

A

2931.90.20

2-Хлоровинилдихлорарсин

Промишленост

A

2931.90.25

Бис (2-Хлоровинил) хлорарсин

Промишленост

A

2931.90.30

Трис (2-хлоровинил) арсин

Промишленост

A

2931.90.35

Алкил (метил, етил, n-пропил или изопропил) фосфонил
дифлуориди

Промишленост

A

2931.90.40

[O-2-(диалкил(метил, етил, n-пропил или изопропил)
амино)етил] хидроген алкил(метил, етил, n-пропил или из
опропил) фосфонити и техните O-алкилни (включително
циклоалкилни) естери; алкилирани или протонирани соли
на тези продукти

Промишленост

A

2931.90.45

О-Изопропил метилфосфонохлоридат

Промишленост

A

2931.90.50

О-пинаколил метилфосфонохлоридат

Промишленост

A

2931.90.55

Други, съдържащи фосфорен атом, към който е свързана
една метилова, етилова, n-пропилова или изопропилова
група, но не и други въглеродни атоми

Промишленост

A

2931.90.90

Други

Промишленост

A

29.32

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни
хетероатоми:

2932.1

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
фуранов пръстен (хидрогениран или не):

2932.11

Тетрахидрофуран

Промишленост

A

2932.12

2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

Промишленост

A

2932.13

Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол

Промишленост

A

2932.19

Други

Промишленост

A

2932.20

Лактони:

2932.20.10

Кумарин, метилкумарини и етилкумарини

Промишленост

A

2932.20.20

Фенолфталеин (с изключение на йодофенолфталеин)

Промишленост

A

2932.20.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

2932.9

Други:

2932.91

Изосафрол

Промишленост

A

2932.92

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он

Промишленост

A

2932.93

Пиперонал

Промишленост

A

2932.94

Сафрол

Промишленост

A

2932.95

Тетрахидроканабиноли (всички изомери)

Промишленост

A

2932.99

Други:

2932.99.10

Със съдържание по маса на карбофуран 10 % или повече

Промишленост

A

2932.99.90

Други

Промишленост

A

29.33

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хете
роатоми:

2933.1

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
пиразолен пръстен (хидрогениран или не):

2933.11

Феназон (антипирин) и неговите производни

Промишленост

A

2933.19

Други

Промишленост

A

2933.2

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
имидазолов пръстен (хидрогениран или не):

2933.21

Хидантоин и неговите производни

Промишленост

A

2933.29

Други

Промишленост

A

2933.3

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
пиридинов пръстен (хидрогениран или не):

2933.31

Пиридин и неговите соли

Промишленост

A

2933.32

Пиперидин и неговите соли

Промишленост

A

2933.33

Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN),
бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN),
дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), ме
тилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), пети
дин (INN) междинен продукт А, фенциклидин (INN)
(PCP), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид
(INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN); соли на
тези продукти

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

2933.39

Други:

2933.39.10

Хинуклидил-3-бензилат

Промишленост

A

2933.39.20

Хинуклидил-3-ол

Промишленост

A

2933.39.90

Други

Промишленост

A

2933.4

Съединения, в чиято структура се съдържат само хиноли
нови или изохинолинови пръстени (хидрогенирани или
не), без други кондензации:

2933.41

Леворфанол (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2933.49

Други:

2933.49.10

Полимеризиран 1, 2 дихидро-2, 2, 4-триметилхинолин

Промишленост

A

2933.49.90

Други

Промишленост

A

2933.5

Съединения, в чиято структура се съдържа пиримидинов
(хидрогениран или не) или пиперазинов пръстен:

2933.52

Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните соли

Промишленост

A

2933.53

Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN),
буталбитал (INN), бутобарбитал (INN), циклобарбитал
(INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фе
нобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал
(INN) и винилбитал (INN); и соли на тези продукти

Промишленост

A

2933.54

Други производни на малонилуреа (барбитурова кисе
лина); соли на тези продукти

Промишленост

A

2933.55

Лопразолам (INN), меклокалон (INN), метакалон (INN) и
зипепрол (INN); соли на тези продукти

Промишленост

A

2933.59

Други:

2933.59.10

Триметоприм (INN)

Промишленост

A

2933.59.20

Тенофовир дизопроксил фумарат

Промишленост

A

2933.59.30

Пиперазин цитрат; Пиперазин хексахидрат; пиперазин ади
пат

Промишленост

A

2933.59.80

Бромацил; O,O-Диетил 0-4 метил 2 изопропилпиримид 6
фосфоротиоат

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

2933.59.85

Други съединения на карбамид

Промишленост

A

2933.59.90

Други

Промишленост

A

2933.6

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
триазинов пръстен (хидрогениран или не):

2933.61

Меламин

Промишленост

A

2933.69

Други:

2933.69.20

Циануров хлорид

Промишленост

A

2933.69.30

Атразин

Промишленост

A

2933.69.40

Симазин

Промишленост

A

2933.69.90

Други

Промишленост

A

2933.7

Лактами:

2933.71

6-Хексанлактам (epsilon-капролактам)

Промишленост

A

2933.72

Клобазам (INN) и метиприлон (INN)

Промишленост

A

2933.79

Други лактами

Промишленост

A

2933.9

Други:

2933.91

Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид
(INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN),
диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN),
флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам
(INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам
(INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN),
ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN),
оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пирова
лерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазо
лам (INN); соли на тези продукти

Промишленост

A

2933.99

Други:

2933.99.10

Съдържащ по маса 7 % или повече беномил

Промишленост

A

2933.99.90

Други

Промишленост

A

29.34

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или
неопределен химичен състав; други хетероциклени съеди
нения:

2934.10

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран
тиазолов пръстен (хидрогениран или не)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1385

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

2934.20

Съединения, в чиято структура се съдържат само бензотиа
золови пръстени (хидрогенирани или не), без други кон
дензации

Промишленост

A

2934.30

Съединения, в чиято структура се съдържат само фенотиа
зинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кон
дензации

Промишленост

A

2934.9

Други:

2934.91

Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN),
клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам
(INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN),
пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN),
и суфентанил (INN); соли на тези продукти

Промишленост

A

2934.99

Други

Промишленост

A

2935.00

Сулфонамиди

Промишленост

A

29.36

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени
чрез синтез (включително и естествените концентрати),
както и техните производни, използвани главно като вита
мини, смесени или не помежду си, дори във всякакви раз
твори:

2936.2

Витамини и техните производни, несмесени:

2936.21

Витамини A и техните производни

Промишленост

A

2936.22

Витамин B1 и неговите производни

Промишленост

A

2936.23

Витамин B2 и неговите производни

Промишленост

A

2936.24

D- или DL-пантотенова киселина (витамин B3 или вита
мин B5) и техните производни

Промишленост

A

2936.25

Витамин B6 и неговите производни

Промишленост

A

2936.26

Витамин B12 и неговите производни

Промишленост

A

2936.27

Витамин C и неговите производни

Промишленост

A

2936.28

Витамин E и неговите производни

Промишленост

A

2936.29

Други витамини и техните производни

Промишленост

A

2936.90

Други, включително естествените концентрати

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1386

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

29.37

Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, ес
тествени или възпроизведени чрез синтез; техните произ
водни и структурни аналози, включително верижно моди
фицираните полипептиди, използвани главно като хор
мони:

2937.1

Полипептидни хормони, протеинови хормони и гликопро
теинови хормони, техните производни и структурни ана
лози:

2937.11

Соматотропин, неговите производни и структурни аналози

Промишленост

A

2937.12

Инсулин и неговите соли

Промишленост

A

2937.19

Други

Промишленост

A

2937.2

Стероидни хормони, техните производни и структурни
аналози:

2937.21

Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и
преднизолон (дехидрохидрокортизон)

Промишленост

A

2937.22

Халогенни производни на кортикостероидните хормони

Промишленост

A

2937.23

Естрогени и прогестогени

Промишленост

A

2937.29

Други

Промишленост

A

2937.50

Простагландини, тромбоксани и левкотриени, техните
производни и структурни аналози

Промишленост

A

2937.90

Други:

2937.90.10

Епинефрин

Промишленост

A

2937.90.20

Други хормони на катехоламина, техните производни и
структурни аналози

Промишленост

A

2937.90.30

Производни на аминокиселините

Промишленост

A

2937.90.90

Други

Промишленост

A

29.38

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез,
техните соли, етери, естери и други производни:

2938.10

Рутозид (рутин) и неговите производни

Промишленост

A

2938.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

29.39

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени
чрез синтез, техните соли, етери, естери и други произ
водни:

2939.1

Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези
продукти:

2939.11

Концентрати от макова слама; бупренорфин (INN), кодеин,
дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хе
роин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, ни
коморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN),
фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли на тези
продукти:

2939.11.10

Кодеин фосфат

Промишленост

X

2939.11.90

Други

Промишленост

X

2939.19

Други

Промишленост

X

2939.20

Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на
тези продукти

Промишленост

A

2939.30

Кофеин и неговите соли

Промишленост

A

2939.4

Ефедрини и техните соли:

2939.41

Ефедрин и неговите соли

Промишленост

A

2939.42

Псевдоефедрин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2939.43

Катин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2939.44

Норефедрин и неговите соли

Промишленост

A

2939.49

Други

Промишленост

A

2939.5

Теофилин и аминофилин (теофилинетилендиамин) и тех
ните производни; соли на тези продукти:

2939.51

Фенетилин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2939.59

Други

Промишленост

A

2939.6

Алкалоиди от моравото рогче по ръжта и техните произ
водни; соли на тези продукти:

2939.61

Ергометрин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2939.62

Ерготамин (INN) и неговите соли

Промишленост

A

2939.63

Лизергинова киселина и нейните соли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1388
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

2939.69

Други

2939.9

Други:

2939.91

Кокаин, екгонин, левометамфетамин (INN), метамфетамин
(INN), рацемат на метамфетамина; соли, естери и други
производни на тези продукти

2939.99

Други:

2939.99.10

Скополамин (хиосцин) неговите соли и производни

Промишленост

A

2939.99.20

Теобромин; еметин

Промишленост

A

2939.99.90

Други

Промишленост

A

2940.00

Химически чисти захари (с изключение на захарозата, лак
тозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); за
харни етери, ацетали и естери и техните соли (с изключе
ние на продуктите от № 29.37, 29.38 или 29.39)

Промишленост

A

29.41

Антибиотици:

2941.10

Пеницилини и техните производни със структурата на пе
ницилиновата киселина; соли на тези продукти

Промишленост

A

2941.20

Стрептомицини и техните производни; соли на тези про
дукти

Промишленост

A

2941.30

Тетрациклини и техните производни; соли на тези про
дукти

Промишленост

A

2941.40

Хлорамфеникол и неговите производни; соли на тези про
дукти

Промишленост

A

2941.50

Еритромицин и неговите производни; соли на тези про
дукти

Промишленост

A

2941.90

Други

Промишленост

A

2942.00

Други органични съединения

Промишленост

A

30.01

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в из
сушено състояние, дори под формата на прах; екстракти
от жлези и други органи или от техните секрети за ор
гано-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други
субстанции от човешки или животински произход, приго
твени за терапевтични или профилактични цели, неупоме
нати, нито включени другаде:

3001.20

Екстракти от жлези или от други органи или от техните
секрети

Промишленост

A

3001.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

30.02

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапев
тични, профилактични или диагностични цели; антисе
руми, други кръвни съставки и имунологични продукти,
дори модифицирани или получени по биотехнологичен
път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с из
ключение на маите) и други подобни продукти:

3002.10

Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични про
дукти, дори модифицирани или получени по биотехноло
гичен път

Промишленост

A

3002.20

Ваксини за хуманната медицина

Промишленост

A

3002.30

Ваксини за ветеринарната медицина

Промишленост

A

3002.90

Други:

3002.90.10

Сакситоксин

Промишленост

A

3002.90.20

Рицин

Промишленост

A

3002.90.90

Други

Промишленост

A

30.03

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02,
30.05 или 30.06), съставени от продукти, смесени по
между си, приготвени за терапевтични или профилактични
цели, но непредставени под формата на дози, нито приго
дени за продажба на дребно:

3003.10

Съдържащи пеницилини или производни на тези про
дукти със структура на пеницилиновата киселина, или
стрептомицини или производни на тези продукти

Промишленост

A

3003.20

Съдържащи други антибиотици

Промишленост

A

3003.3

Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37 (с
изключение на тези, съдържащи антибиотици):

3003.31

Съдържащи инсулин

Промишленост

A

3003.39

Други

Промишленост

A

3003.40

Съдържащи алкалоиди или техните производни (с изклю
чение на тези, съдържащи нито хормони, други продукти
от № 29.37 или антибиотици):

3003.40.10

Съдържащи кодеин фосфат

Промишленост

A

3003.40.90

Други

Промишленост

A

3003.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

30.04

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02,
30.05 или 30.06), съставени от смесени или несмесени
продукти, приготвени за терапевтични или профилактични
цели, представени под формата на дози (включително тези
за трансдермално приложение) или пригодени за про
дажба на дребно:

3004.10

Съдържащи пеницилини или производни на тези про
дукти със структура на пеницилиновата киселина, или
стрептомицини или производни на тези продукти:

3004.10.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.10.90

Други

Промишленост

A

3004.20

Съдържащи други антибиотици:

3004.20.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.20.90

Други

Промишленост

A

3004.3

Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37 (с
изключение на тези, съдържащи антибиотици):

3004.31

Съдържащи инсулин

3004.31.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.31.90

Други

Промишленост

A

3004.32

Съдържащи кортикостероидни хормони, техните произ
водни или структурни аналози:

3004.32.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.32.90

Други

Промишленост

A

3004.39

Други:

3004.39.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.39.90

Други

Промишленост

A

3004.40

Съдържащи алкалоиди или техните производни (с изклю
чение на тези, съдържащи хормони, други продукти от
№ 29.37 или антибиотици):

3004.40.05

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.40.10

Други, съдържащи кодеин фосфат

Промишленост

A

3004.40.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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3004.50

Други медикаменти, съдържащи витамини или други про
дукти от № 29.36:

3004.50.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.50.90

Други

Промишленост

A

3004.90

Други:

3004.90.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3004.90.90

Други

Промишленост

A

30.05

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:

3005.10

Пластири и други артикули със залепващ се слой

Промишленост

A

3005.90

Други:

3005.90.10

Абсорбираща марля или муселин; бинтове (с изключение
на произведените от полиуретанови смоли и тъкани от
стъклени влакна); превръзки, напоени с борна киселина, и
други абсорбиращи превръзки; марля или муселинени там
пони (включително тези, съдържащи установима с рентген
нишка или лента)

Промишленост

A

3005.90.90

Други

Промишленост

A

30.06

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забе
лежка 4 от настоящата глава:

3006.10

Стерилните катгути, други подобни стерилни конци за хи
рургически шевове (включително стерилните резорби
руеми конци, употребявани в хирургията или стоматоло
гията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани
в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии;
резорбируеми стерилни кръвоспиращи средства за хирур
гията или стоматологията; стерилни средства за предотвра
тяване на сраствания, използвани в хирургията или стома
тологията, дори резорбируеми

Промишленост

A

3006.20

Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи
или фактори

Промишленост

A

3006.30

Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагно
стични реактиви, предназначени за приложение върху па
циенти

Промишленост

A

3006.40

Зъболекарските цименти и други продукти за зъбни
пломби; цименти за възстановяване на костите

Промишленост

A

3006.50

Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказ
ване на първа медицинска помощ

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1392

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3006.60

противозачатъчните химически препарати на базата на
хормони, на други продукти от № 29.37 или на сперми
циди

Промишленост

A

3006.70

Препарати, представени под формата на гел, предназна
чени за използване в хуманната или ветиринарната меди
цина като лубриканти преди хирургически операции или
медицински преглед, или като свързващ агент между тя
лото и медицинските инструменти

Промишленост

A

3006.9

Други:

3006.91

Приспособления за стомия

Промишленост

A

3006.92

Фармацевтични отпадъци

Промишленост

A

3101.00

Торове от животински или растителен произход, дори сме
сени помежду си или обработени химически; торове, по
лучени в резултат на смесване или химична обработка на
продукти от животински или растителен произход

Промишленост

A

31.02

Минерални или химични азотни торове:

3102.10

Карбамид, дори във воден разтвор

Промишленост

A

3102.2

Амониев сулфат: двойни соли и смеси от амониев сулфат
и амониев нитрат:

3102.21

Амониев сулфат

Промишленост

A

3102.29

Други

Промишленост

A

3102.30

Амониев нитрат, дори във воден разтвор

Промишленост

A

3102.40

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други
неорганични материали без подхранващи свойства

Промишленост

A

3102.50

Натриев нитрат

Промишленост

A

3102.60

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат

Промишленост

A

3102.80

Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амо
нячен разтвор

Промишленост

A

3102.90

Други, включително смесите, непосочени в предходните
подпозиции

Промишленост

A

31.03

Минерални или химични фосфорни торове:

3103.10

Суперфосфати

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3103.90

Други

31.04

Минерални или химични калиеви торове:

3104.20

Калиев хлорид

Промишленост

A

3104.30

Калиев сулфат

Промишленост

A

3104.90

Други

Промишленост

A

31.05

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 опа
ковки с брутна маса, непревишаваща 10 kg:

3105.10

Продукти от настоящата глава, представени под формата
на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с
брутно тегло, непревишаващо 10 kg

Промишленост

A

3105.20

Минерални или химични торове, съдържащи трите под
хранващи елемента: азот, фосфор и калий

Промишленост

A

3105.30

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)

Промишленост

A

3105.40

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат),
дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев
фосфат)

Промишленост

A

3105.5

Други минерални или химични торове, съдържащи двата
подхранващи елемента: азот и фосфор:

3105.51

Съдържащи нитрати и фосфати

Промишленост

A

3105.59

Други

Промишленост

A

3105.60

Минерални или химични торове, съдържащи двата под
хранващи елемента: фосфор и калий

Промишленост

A

3105.90

Други

Промишленост

A

32.01

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и тех
ните соли, етери, естери и други производни:

3201.10

Екстракт от квебрахо

Промишленост

A

3201.20

Екстракт от мимоза

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Официален вестник на Европейския съюз
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3201.90

Други

32.02

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични
дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи
естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за пред
варително дъбене:

3202.10

Органични синтетични дъбилни продукти

Промишленост

A

3202.90

Други

Промишленост

A

3203.00

Багрилни вещества от растителен или животински произ
ход (включително багрилните екстракти, с изключение на
саждите от животински произход), дори с определен хи
мичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от на
стоящата глава, на базата на багрилни вещества от растите
лен или животински произход

Промишленост

A

32.04

Синтетични органични багрилни вещества, дори с опреде
лен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от
настоящата глава на базата на синтетични органични ба
грилни вещества; синтетични органични продукти от видо
вете, използвани като средства за флуоресценция или като
луминофори, дори с определен химичен състав:

3204.1

Синтетични органични багрилни вещества и препарати,
посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на
тези багрилни вещества:

3204.11

Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

A

3204.12

Кисели багрила, дори метализирани, и препарати на базата
на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата
на тези багрила

Промишленост

A

3204.13

Основни багрила и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

A

3204.14

Директни багрила и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

A

3204.15

Кюпни багрила (включително тези, които се използват не
посредствено като пигментни багрила) и препарати на ба
зата на тези багрила

Промишленост

A

3204.16

Реактивни багрила и препарати на базата на тези багрила

Промишленост

A

3204.17

Пигментни багрила и препарати на базата на тези багрила:

3204.17.10

Азобагрила със следното описание и номера по Междуна
родния индекс на цветовете (International Colour Index
Numbers) — C.I. Pigment, Yellow 1, № 11680- C.I. Pig
ment, Yellow 3, № 11710- C.I. Pigment, Yellow 12, №
21090- C.I. Pigment, Yellow 13, № 21100- C.I. Pigment,
Yellow 14, № 21095- C.I. Pigment, Orange 13, №
21110- C.I. Pigment, Red 4, № 12085- C.I. Pigment, Red
57, № 15850- C.I. Pigment, Red 48:2,№ 15865- C.I. Pig
ment, Red 48:4,№ 15865

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3204.17.90

Други

3204.19

Други, включително смесите на две или повече багрилни
вещества от подпозиции 3204.11 до 3204.19:

3204.19.10

Смеси на базата на азобагрила със следното описание и
номера по Международния индекс на цветовете (Interna
tional Colour Index Numbers) — C.I. Pigment, Yellow 1,
№ 11680- C.I. Pigment, Yellow 3, № 11710- C.I. Pig
ment, Yellow 12, № 21090- C.I. Pigment, Yellow 13, №
21100- C.I. Pigment, Yellow 14, № 21095- C.I. Pigment,
Orange 13, № 21110- C.I. Pigment, Red 4, № 12085- C.
I. Pigment, Red 57, № 15850- C.I. Pigment, Red 48:2,№
15865- C.I. Pigment, Red 48:4,№ 15865

Промишленост

A

3204.19.90

Други

Промишленост

A

3204.20

Синтетични органични продукти от видовете, използвани
като средства за флуоресценция

Промишленост

A

3204.90

Други

Промишленост

A

3205.00

Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3
от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове

Промишленост

A

32.06

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забе
лежка 3 от настоящата глава (с изключение на тези в №
32.03, 32.04 или 32.05); неорганични продукти от видо
вете, използвани като луминофори, дори с определен хи
мичен състав:

3206.1

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид:

3206.11

Съдържащи по маса 80 % или повече титанов диоксид, из
числен в сухо вещество

Промишленост

A

3206.19

Други:

3206.19.10

Слюда, покрита с титанов диоксид

Промишленост

A

3206.19.90

Други

Промишленост

A

3206.20

Пигменти и препарати на базата на хромови съединения:

3206.20.10

Пигменти и препарати на базата на хромов оксид, зелено,
оловен хромат, цинков хромат, бариев хромат или строн
циев хромат, неорганични пигменти със следното описание
и номера по Международния индекс на цветовете (Interna
tional Colour Index Numbers) — C.I. Pigment, Yellow 34,
№ 77603- C.I. Pigment, Yellow 34, № 77600- C.I. Pig
ment, Red 104, № 77605- C.I. Pigment, Red 104 и 84:4,
№ 77605 и №15865- C.I. Pigment, Green 15, № 77603
и № 77520- C.I. Pigment, Green 13, № 77603 и №
74200- C.I. Pigment, Green 17, № 77288- C.I. Pigment,
Yellow 32, № 77839- C.I. Pigment, Yellow 36, № 77955

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

3206.20.90

Други

3206.4

Други багрилни вещества и други препарати:

3206.41

Ултрамарин и препарати от същия

Промишленост

A

3206.42

Литопон, други пигменти и препарати на базата на цинков
сулфид

Промишленост

A

3206.49

Други:

3206.49.10

Цветен концентрат (мастербач), черен

Промишленост

A

3206.49.20

Неорганични пигменти със следното описание и номера
по Международния индекс на цветовете (International Co
lour Index Numbers): — C.I. Pigment, Blue 27, № 77510

Промишленост

A

3206.49.90

Други

Промишленост

A

3206.50

Неорганични продукти от видовете, използвани като луми
нофори

Промишленост

A

32.07

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветя
ване, остъкляващи емайли и гланцове, ангоби, течни лу
стра и подобни препарати за керамичната, емайловата или
стъкларската промишленост; стъклени фрити и други стъ
кла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи:

3207.10

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветя
ване и подобни препарати

Промишленост

A

3207.20

Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препа
рати:

3207.20.10

Остъкляващи емайли и подобни препарати:

Промишленост

A

3207.20.20

Остъкляващи гланцове, ангоби и подобни препарати

Промишленост

A

3207.30

Течни лустра и подобни препарати

Промишленост

A

3207.40

Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пла
стинки или люспи

Промишленост

A

32.08

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или хи
мически модифицирани естествени полимери, дисперги
рани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефини
рани в забележка 4 от настоящата глава:

3208.10

На базата на полиестери

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3208.20

На базата на акрилови или винилови полимери

3208.90

Други:

3208.90.30

Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава, от
силиций

Промишленост

A

3208.90.90

Други

Промишленост

A

32.09

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или хи
мически модифицирани естествени полимери, дисперги
рани или разтворени във водна среда:

3209.10

На базата на акрилови или винилови полимери:

3209.10.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3209.10.90

Други

Промишленост

A

3209.90

Други:

3209.90.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3209.90.90

Други

Промишленост

A

3210.00

Други бои и лакове; приготвени водни пигменти от видо
вете, използвани за повърхностна дообработка на кожи:

3210.00.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3210.00.90

Други

Промишленост

A

3211.00

Сикативни препарати

Промишленост

A

32.12

Пигменти (включително металните прахове и люспи), дис
пергирани в неводна среда, в течно или пастообразно съ
стояние, от видовете, използвани за производството на бои
(включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане;
бои и други багрилни вещества, представени във форми
или опаковки за продажба на дребно:

3212.10

Фолио за печатане чрез щамповане

Промишленост

A

3212.90

Други:

3212.90.10

Прахове и люспи от алуминий, диспергирани в неводна
среда

Промишленост

A

3212.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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32.13

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за
изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои на та
блетки, в туби, бурканчета, шишенца, панички и други по
добни:

3213.10

Бои в асортимент:

3213.10.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3213.10.90

Други

Промишленост

A

3213.90

Други:

3213.90.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3213.90.90

Други

Промишленост

A

32.14

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покри
тия, използвани при боядисването; неогнеупорни покри
тия от вида на използваните в зидарството:

3214.10

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покри
тия, използвани при боядисването

Промишленост

A

3214.90

Други

Промишленост

A

32.15

Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и
други мастила, дори концентрирани или в твърдо състоя
ние:

3215.1

Печатарски мастила:

3215.11

Черни

Промишленост

A

3215.19

Други

Промишленост

A

3215.90

Други

Промишленост

A

33.01

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така
наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахи
рани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични
масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в ана
логични материали, получени чрез екстракция или накис
ване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обез
терпенването на етеричните масла; ароматични дестили
рани води и водни разтвори на етерични масла:

3301.1

Етерични масла от цитрусови растения:

3301.12

От портокал

Селско стопанство

A

3301.13

От лимон

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1399

Сектор

Поетапна кате
гория

3301.19

Други:

3301.19.10

От сладък лимон

Селско стопанство

A

3301.19.90

Други

Селско стопанство

A

3301.2

Етерични масла, различни от тези от цитрусови растения:

3301.24

От Mentha piperita

Селско стопанство

A

3301.25

От друг вид ментови растения

Селско стопанство

A

3301.29

Други:

3301.29.10

От здравец

Селско стопанство

A

3301.29.20

От жасмин

Селско стопанство

A

3301.29.30

От лаванда (лавандулово или лавандиново)

Селско стопанство

A

3301.29.90

Други

Селско стопанство

A

3301.30

Резиноиди

Селско стопанство

A

3301.90

Други:

3301.90.10

Ароматични дестилирани води и водни разтвори на ете
рични масла

Селско стопанство

A

3301.90.20

Екстрахирани олеорезини, получени чрез екстракция на
опиум

Селско стопанство

A

3301.90.30

Екстрахирани олеорезини, получени чрез екстракция на
сладник (liquorice)

Селско стопанство

A

3301.90.40

Екстрахирани олеорезини, получени чрез екстракция на
хмел

Селско стопанство

A

3301.90.50

Екстрахирани олеорезини, получени чрез екстракция на
пиретрум или от корените на растения, съдържащи роте
нон

Селско стопанство

A

3301.90.60

Други екстрахирани олеорезини, получени чрез екстрак
ция на естествени суровини от нисши растения и гъби, из
ползвани за медикаменти

Селско стопанство

A

3301.90.80

Екстрахирани олеорезин, от видовете, използвани в храни
телната промишленост, получени чрез екстракция на пло
дове от рода Capsicum

Селско стопанство

A

3301.90.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1400

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

33.02

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително ал
кохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези
вещества от видовете, използвани като суровини в про
мишлеността; други препарати на базата на ароматични ве
щества от видовете, използвани за производството на на
питки:

3302.10

От видовете, използвани за производството на храни или
напитки

3302.90

Други:

3302.90.10

Съдържащи по обем 50 % или повече етилов или пропи
лов алкохол (с изключение на бази за парфюми)

Промишленост

A

3302.90.90

Други

Промишленост

A

3303.00

Парфюми и тоалетни води:

3303.00.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

3303.00.90

Други

Промишленост

A

33.04

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препа
рати за поддържане на кожата (с изключение на медика
ментите), включително препаратите за предпазване от
слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; пре
парати за маникюр или педикюр:

3304.10

Продукти за гримиране на устните:

3304.10.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

3304.10.20

Продукти със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 15

Промишленост

A

3304.10.90

Други

Промишленост

A

3304.20

Продукти за гримиране на очите:

3304.20.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

3304.20.90

Други

Промишленост

A

3304.30

Препарати за маникюр или педикюр:

3304.30.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1401

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3304.30.90

Други

3304.9

Други:

3304.91

Пудри, включително компактните:

3304.91.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

3304.91.20

Бебешки пудри

Промишленост

A

3304.91.30

Продукти със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 15

Промишленост

A

3304.91.90

Други

Промишленост

A

3304.99

Други:

3304.99.10

Пасти и други междинни продукти, непригодени за про
дажба на дребно

Промишленост

A

3304.99.20

Защитен крем в опаковки със съдържание, равно или поголямо от 5 kg

Промишленост

A

3304.99.30

Продукти със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 15

Промишленост

A

3304.99.90

Други

Промишленост

A

33.05

Препарати за поддържане на косата:

3305.10

Шампоани

Промишленост

A

3305.20

Препарати за трайно къдрене или изправяне на косата:

3305.20.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3305.20.90

Други

Промишленост

A

3305.30

Лакове за коса:

3305.30.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3305.30.90

Други

Промишленост

A

3305.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1402

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

33.06

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина
или зъбите, включително праховете и пастите за улесня
ване прилепването на зъбните протези; конци, използвани
за почистване на зъбите (зъбни конци), представени в еди
нични опаковки за продажба на дребно:

3306.10

Пасти за зъби

3306.20

Конци за почистване на зъбите (зъбни конци):

3306.20.10

От арамидни влакна с висока здравина

Промишленост

A

3306.20.90

Други

Промишленост

A

3306.90

Други

Промишленост

A

33.07

Препарати, които се използват преди, по време или след
бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депила
тоари, други готови парфюмерийни или тоалетни про
дукти и други козметични препарати, неупоменати, нито
включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори
неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства:

3307.10

Препарати, които се използват преди, по време или след
бръснене:

3307.10.10

Кръвоспиращи моливи

Промишленост

A

3307.10.20

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3307.10.90

Други

Промишленост

A

3307.20

Дезодоранти за тяло и противопотни средства:

3307.20.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3307.20.90

Други

Промишленост

A

3307.30

Парфюмирани соли и други препарати за баня

Промишленост

A

3307.4

Препарати за ароматизиране или обезмирисване на поме
щения, включително благовонни препарати за религиозни
обреди:

3307.41

„Агарбати“ и други благовонни препарати, действащи при
горене

Промишленост

A

3307.49

Други:

3307.49.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3307.49.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1403

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3307.90

Други:

3307.90.10

Течни разтвори за контактни лещи или за изкуствени очи,
включително разтворими таблетки

Промишленост

A

3307.90.90

Други

Промишленост

A

34.01

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и пре
парати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или
калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни ор
ганични продукти и препарати, за миене на кожата, течни
или под формата на крем, пригодени за продажба на
дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и не
тъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун
или детергенти:

3401.1

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и пре
парати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата,
филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити
със сапун или детергенти:

3401.11

Тоалетни (включително тези за лечебни цели)

Промишленост

A

3401.19

Други

Промишленост

A

3401.20

Сапуни под други форми

Промишленост

A

3401.30

Повърхностноактивни органични продукти и препарати, за
миене на кожата, течни или под формата на крем и приго
дени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун

Промишленост

A

34.02

Повърхностноактивни органични вещества (с изключение
на сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни
препарати (включително спомагателните) и почистващи
препарати, дори съдържащи сапун (с изключение на вклю
чените в № 34.01):

3402.1

Повърхностноактивни органични вещества, дори приго
дени за продажба на дребно:

3402.11

Анионактивни:

3402.11.10

В директни опаковки, със съдържание, непревишаващо
10 kg

Промишленост

A

3402.11.20

В директни опаковки, със съдържание, превишаващо
10 kg

Промишленост

A

3402.12

Катионактивни

Промишленост

A

3402.13

Нейоногенни

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1404

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3402.19

Други

Промишленост

A

3402.20

Препарати, пригодени за продажба на дребно

Промишленост

A

3402.90

Други

Промишленост

A

34.03

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани
при рязане, препаратите за намаляване триенето на гай
ките, препаратите против корозия и препаратите за отка
лъпване на базата на смазочни материали) и препарати за
омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи
или на други материали, с изключение на тези, съдър
жащи като основен компонент 70 % или повече по маса
нефтени масла или масла от битуминозни минерали:

3403.1

Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни ми
нерали:

3403.11

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи
или на други материали

Промишленост

A

3403.19

Други

Промишленост

A

3403.9

Други:

3403.91

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи
или на други материали

Промишленост

A

3403.99

Други

Промишленост

A

34.04

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

3404.20

От поли(оксиетилен) (полиетиленгликол)

Промишленост

A

3404.90

Други:

3404.90.10

От окислени полиетилени

Промишленост

A

3404.90.90

Други

Промишленост

A

34.05

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препа
рати 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, поре
сти пластмаси или порест каучук, напоени, промазани или
покрити с тези препарати) (с изключение на восъците от
№ 34.04):

3405.10

Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожи:

3405.10.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1405

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3405.10.90

Други

3405.20

Паркетини и подобни препарати за поддържане на дър
вени мебели, дървени подове и паркет или други дървени
изделия:

3405.20.10

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3405.20.90

Други

Промишленост

A

3405.30

Препарати за лъскане и подобни препарати за каросерии
(с изключение на препаратите за лъскане на метали)

Промишленост

A

3405.40

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

Промишленост

A

3405.90

Други:

3405.90.10

Продукти за полиране на основата на диамантен прах или
пясък

Промишленост

A

3405.90.90

Други

Промишленост

A

3406.00

Свещи, вощеници и подобни артикули

Промишленост

A

3407.00

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавле
ния (пластелини); състави, наречени „зъболекарски во
съци“, представени в асортименти, в опаковки за продажба
на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в по
добни форми; други състави, използвани в зъболекарството
на базата на гипс

Промишленост

A

35.01

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеи
нови лепила:

3501.10

Казеини

Селско стопанство

A

3501.90

Други

Селско стопанство

A

35.02

Албумини (включително концентратите на два или повече
протеини, получени от суроватка, съдържащи по маса по
вече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо ве
щество), албуминати и други производни на албумините:

3502.1

Яйчен албумин:

3502.11

Изсушен

Селско стопанство

A

3502.19

Други:

3502.19.10

Течни

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1406

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3502.19.90

Други

Селско стопанство

A

3502.20

Млечен албумин, включително концентратите на два или
повече протеини, получени от суроватка

Селско стопанство

A

3502.90

Други

Селско стопанство

A

3503.00

Желатини (включително представените под формата на из
рязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обрабо
тена повърхност или оцветени) и техните производни; их
тиокол; други лепила от животински произход (с изклю
чение на казеиновите лепила от № 35.01)

3503.00.10

Желатин, в директни опаковки, със съдържание 10 kg
или по-малко

Селско стопанство

A

3503.00.15

В директни опаковки, със съдържание, превишаващо
10 kg

Селско стопанство

A

3503.00.30

Производни на желатина

Селско стопанство

A

3503.00.35

Ихтиокол и други лепила от животински произход

Селско стопанство

A

3503.00.90

Други

Селско стопанство

A

3504.00

Пептони и техните производни; други протеинови веще
ства и техните производни, неупоменати, нито включени
другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

Селско стопанство

A

35.05

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (на
пример желатинирани или естерифицирани скорбяла и
нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифицирани скорбяла или ни
шесте:

3505.10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте

Селско стопанство

A

3505.20

Лепила

Селско стопанство

A

35.06

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; вся
какви продукти, употребявани за лепене, пригодени за
продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непреви
шаващо 1 kg:

3506.10

Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за
продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непреви
шаващо 1 kg

Промишленост

A

3506.9

Други:

3506.91

Лепила на базата на полимери от № 39.01 до 39.13 или
на каучук

Промишленост

A

3506.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1407

Сектор

Поетапна кате
гория

35.07

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени
другаде:

3507.10

Сирище и неговите концентрати

Промишленост

A

3507.90

Други

Промишленост

A

3601.00

Барути

Промишленост

A

3602.00

Експлозиви (с изключение на барутите)

Промишленост

A

3603.00

Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или де
тонаторни капсули; възпламенители; електрически детона
тори

Промишленост

A

36.04

Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу
градушка, сигнални огньове и други пиротехнически арти
кули:

3604.10

Артикули за фойерверки

Промишленост

A

3604.90

Други

Промишленост

A

3605.00

Кибрити (с изключение на пиротехническите артикули от
№ 36.04)

Промишленост

A

36.06

Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви
форми; артикули от възпламенителни материали, упоме
нати в забележка 2 от настоящата глава:

3606.10

Течни горива и горива от втечнени газове от вида на из
ползваните за запалки, представени в съдове със съдържа
ние, непревишаващо 300 ml

Промишленост

A

3606.90

Други

Промишленост

A

37.01

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и пло
скоформатни филми (с изключение на хартия, картон или
текстил); чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни
фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне
на снимки, дори в опаковки:

3701.10

За Х (рентгенови) лъчи:

3701.10.10

Фотографски плаки и плоскоформатни филми

Промишленост

A

3701.10.90

Други

Промишленост

A

3701.20

Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки

Промишленост

A

3701.30

Други плаки и филми, на които поне едната страна е с
размер над 255 mm:

3701.30.25

Матрици за офсетно възпроизвеждане и плаки за офсетов
печат, алуминиеви

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1408

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3701.30.60

Други, ортохроматични

Промишленост

A

3701.30.90

Други

Промишленост

A

3701.9

Други:

3701.91

За цветна фотография (полихром)

Промишленост

A

3701.99

Други:

3701.99.45

Матрици за офсетно възпроизвеждане и плаки за офсетов
печат, алуминиеви

Промишленост

A

3701.99.70

Други, ортохроматични

Промишленост

A

3701.99.90

Други

Промишленост

A

37.02

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не
са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспо
нирани фотоленти на рула за моментално проявяване и
изготвяне на снимки:

3702.10

За Х (рентгенови) лъчи

Промишленост

A

3702.3

Други ленти, неперфорирани, с широчина, непревишаваща
105 mm:

3702.31

За цветна фотография (полихром)

Промишленост

A

3702.32

Други, с емулсия от сребърни халогениди:

3702.32.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.32.90

Други

Промишленост

A

3702.39

Други:

3702.39.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.39.90

Други

Промишленост

A

3702.4

Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща
105 mm:

3702.41

С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, преви
шаваща 200 m, за цветна фотография (полихром)

Промишленост

A

3702.42

С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, преви
шаваща 200 m, различни от тези за цветна фотография:

3702.42.10

Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1409

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3702.42.90

Други

3702.43

С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, непре
вишаваща 200 m:

3702.43.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.43.90

Други

Промишленост

A

3702.44

С широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща
610 mm:

3702.44.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.44.90

Други

Промишленост

A

3702.5

Други ленти за цветна фотография (полихром):

3702.52

С широчина, непревишаваща 16 mm, и с дължина, преви
шаваща 14 m

Промишленост

A

3702.53

С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща
35 mm и с дължина, непревишаваща 30 m, за диапози
тиви

Промишленост

A

3702.54

С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща
35 mm и с дължина, непревишаваща 30 m (различни от
тези за диапозитиви)

Промишленост

A

3702.55

С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща
35 mm и с дължина, превишаваща 30 m

Промишленост

A

3702.56

С широчина, превишаваща 35 mm

Промишленост

A

3702.9

Други:

3702.96

С широчина, непревишаваща 35 mm и с дължина, непре
вишаваща 30 m:

3702.96.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.96.90

Други

Промишленост

A

3702.97

С широчина, непревишаваща 35 mm и с дължина, преви
шаваща 30 m:

3702.97.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

3702.97.90

Други

Промишленост

A

3702.98

С широчина, превишаваща 35 mm:

3702.98.10

Ортохроматичен филм

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1410

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3702.98.90

Други

37.03

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон
и текстил:

3703.10

На роли, с широчина, превишаваща 610 mm:

3703.10.10

Хартия на роли с широчина, превишаваща 1 000 mm, и с
дължина, превишаваща 100 m

Промишленост

A

3703.10.90

Други

Промишленост

A

3703.20

Други, за цветна фотография (полихром)

Промишленост

A

3703.90

Други

Промишленост

A

3704.00

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текс
тил, експонирани, но непроявени:

3704.00.10

Кинематографски филми

Промишленост

A

3704.00.90

Други

Промишленост

A

37.05

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, раз
лични от кинематографските филми:

3705.10

За офсетно размножаване

Промишленост

A

3705.90

Други:

3705.90.10

Микрофилми

Промишленост

A

3705.90.90

Други

Промишленост

A

37.06

Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми
или със зарегистриран звук или само със зарегистриран
звук:

3706.10

С широчина 35 mm или повече

Промишленост

A

3706.90

Други

Промишленост

A

37.07

Химически препарати за фотографски цели, различни от
лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени про
дукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за
продажба на дребно за същите цели, готови за употреба:

3707.10

Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхно
сти

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1411

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3707.90

Други

38.01

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит;
препарати на базата на графита или на друг вид въглерод
под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфа
брикати:

3801.10

Изкуствен графит:

3801.10.10

Необработени електроди

Промишленост

A

3801.10.90

Други

Промишленост

A

3801.20

Колоиден или полуколоиден графит

Промишленост

A

3801.30

Въглеродни пасти за електроди и други подобни пасти за
вътрешна облицовка на пещи

Промишленост

A

3801.90

Други

Промишленост

A

38.02

Активен въглен; естествени активирани минерални мате
риали; животински въглен, включително обеднен живо
тински въглен:

3802.10

Активен въглен

Промишленост

A

3802.90

Други

Промишленост

A

3803.00

Талово масло, дори рафинирано

Промишленост

A

3804.00

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса,
дори концентрирани, обеззахарени или обработени хими
чески, включително лигносулфонатите, с изключение на
таловото масло от № 38.03

Промишленост

A

38.05

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 дърве
сина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при
производството на целулоза по бисулфитния метод и
други сурови парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдър
жащо като главна съставна част алфатерпинеол

3805.10

Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от
иглолистна дървесина или при производството на целулоза
по сулфатния метод

Промишленост

A

3805.90

Други

Промишленост

A

38.06

Колофони и смолни киселини и техните производни; есен
ция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли:

3806.10

Колофони и смолни киселини

Промишленост

A

3806.20

Соли на колофоните, на смолните киселини или на произ
водните на колофона или на смолните киселини, различни
от солите на колофоновите адукти

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1412

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3806.30

Естерни смоли

Промишленост

A

3806.90

Други

Промишленост

A

3807.00

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен
креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани;
смоли за пивоварното производство и подобни продукти
на базата на колофоните, смолните киселини или расти
телните катрани

Промишленост

A

38.08

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхи
битори на кълнене и регулатори на растежа на растенията,
дезинфекционни средства и други подобни, представени
във форми или опаковки за продажба на дребно или във
вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и
свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки:

3808.50

Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от на
стоящата глава:

3808.50.21

Инсектициди (с изключение на съдържащите камфехлор
(ISO) (токсафен), в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.23

Инсектициди (с изключение на съдържащите камфехлор
(ISO) (токсафен), не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.25

Продукти, съдържащи камфехлор (ISO) (токсафен), в аеро
золни опаковки

Промишленост

A

3808.50.27

Продукти, съдържащи камфехлор (ISO) (токсафен), не в
аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.29

Фунгициди, подходящи за третиране на дървесина, расте
ния, дървета или семена (с изключение на съдържащите
като активна съставка съединения на мед, хром и арсеник
или метални съединения на дитиокарбамати и бис-дитио
карбамати, но без да се изключват фунгицидите с активна
съставка манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полиме
рен) комплекс с цинкова сол), в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.31

Фунгициди, подходящи за третиране на дървесина, расте
ния, дървета или семена (с изключение на съдържащите
като активна съставка съединения на мед, хром и арсеник
или метални съединения на дитиокарбамати и бис-дитио
карбамати, но без да се изключват фунгицидите с активна
съставка манганиев етиленбис (дитиокарбамат) (полиме
рен) комплекс с цинкова сол), не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.33

Други фунгициди, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.35

Други фунгициди, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1413

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3808.50.37

Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на ра
стежа на растенията с някоя от следните активни съ
ставки: атразин; алахлор; 2-метил-4- хлорфеноксиоцетна
киселина или производните ѝ; 2,4- дихлорфеноксиоцетна
киселина или производните ѝ; трифлуралин, в аерозолни
опаковки

Промишленост

A

3808.50.39

Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на ра
стежа на растенията с някоя от следните активни съ
ставки: атразин; алахлор; 2-метил-4- хлорфеноксиоцетна
киселина или производните ѝ; 2,4- дихлорфеноксиоцетна
киселина или производните ѝ; трифлуралин, не в аеро
золни опаковки

Промишленост

A

3808.50.41

Други хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори
на растежа на растенията с активна съставка диурон или
симазин, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.43

Други хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори
на растежа на растенията с активна съставка диурон или
симазин, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.45

Други регулатори на растежа на растенията и инхибитори
на кълненето, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.47

Други регулатори на растежа на растенията и инхибитори
на кълненето, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.49

Дезинфекционни средства, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.51

Други дезинфекционни средства в директни опаковки със
съдържание, ненадвишаващо 5 kg, или в съдове, несъдър
жащи повече от 5 li

Промишленост

A

3808.50.53

Дезинфекционни средства, съдържащи трихлорцианурова
киселина (TCIA), в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.55

Дезинфекционни средства, съдържащи трихлорцианурова
киселина (TCIA), не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.59

Други дезинфекционни средства с активна съставка, произ
водна на каменовъгления катран, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.61

Други дезинфекционни средства с активна съставка, произ
водна на каменовъгления катран, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.9

Други:

3808.50.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.50.99

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1414

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3808.9

Други:

3808.91

Инсектициди:

3808.91.1

Съдържащи бромометан (метилбромид) или бромохлоро
метан:

3808.91.11

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.91.19

Други

Промишленост

A

3808.91.9

Други:

3808.91.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.91.99

Други

Промишленост

A

3808.92

Фунгициди:

3808.92.2

Подходящи за третиране на дървесина, растения, дървета
или семена (с изключение на тези с активна съставка съе
динения на мед, хром и арсен или съединения на дитио
карбамати или бис-дитиокарбамати с метали, но без да се
изключват тези с активна съставка манганов етиленбис
(дитиокарбамат) (полимерен) комплекс с цинкова сол):

3808.92.21

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.92.29

Други

Промишленост

A

3808.92.3

Други, съдържащи бромометан (метилбромид) или бро
мохлорометан:

3808.92.31

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.92.39

Други

Промишленост

A

3808.92.9

Други:

3808.92.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.92.99

Други

Промишленост

A

3808.93

Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на ра
стежа на растенията:

3808.93.04

С активна съставка атразин, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1415

Сектор

Поетапна кате
гория

3808.93.07

С активна съставка атразин, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.09

С активна съставка алахлор, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.13

С активна съставка алахлор, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.16

С активна съставка диурон или симазин, в аерозолни опа
ковки

Промишленост

A

3808.93.19

С активна съставка диурон или симазин, не в аерозолни
опаковки

Промишленост

A

3808.93.31

С активна съставка трифлуралин 2-метил-4- хлорфенок
сиоцетна киселина или производните ѝ, в аерозолни опа
ковки

Промишленост

A

3808.93.33

С активна съставка трифлуралин 2-метил-4- хлорфенок
сиоцетна киселина или производните ѝ, не в аерозолни
опаковки

Промишленост

A

3808.93.34

С активна съставка 2,4- дихлорфеноксиоцетна киселина
или производните ѝ, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.37

С активна съставка 2,4- дихлорфеноксиоцетна киселина
или производните ѝ, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.41

С активна съставка трифлуралин, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.43

С активна съставка трифлуралин, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.77

Други регулатори на растежа на растенията и инхибитори
на кълненето, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.79

Други регулатори на растежа на растенията и инхибитори
на кълненето, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.83

Други, съдържащи бромометан (метилбромид) или бро
мохлорометан, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.85

Други, съдържащи бромометан (метилбромид) или бро
мохлорометан, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.9

Други:

3808.93.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.93.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1416

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3808.94

Дезинфекционни средства:

3808.94.1

В директни опаковки със съдържание, ненадвишаващо
5 kg, или в съдове, несъдържащи повече от 5 li:

3808.94.11

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.94.19

Други

Промишленост

A

3808.94.3

Дезинфектанти, съдържащи трихлорцианурова киселина
(TCIA):

3808.94.31

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.94.39

Други

Промишленост

A

3808.94.4

Други, с активна съставка, производна на каменовъгления
катран:

3808.94.41

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.94.49

Други

Промишленост

A

3808.94.8

Други, съдържащи бромометан (метилбромид) или бро
мохлорометан:

3808.94.81

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.94.89

Други

Промишленост

A

3808.94.9

Други:

3808.94.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.94.99

Други

Промишленост

A

3808.99

Други:

3808.99.1

Други, съдържащи бромометан (метилбромид) или бро
мохлорометан:

3808.99.11

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

3808.99.19

Други

Промишленост

A

3808.99.9

Други:

3808.99.91

В аерозолни опаковки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1417

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Селско стопанство

A

3808.99.99

Други

38.09

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:

3809.10

На базата на скорбелни материали

3809.9

Други:

3809.91

От видовете, използвани при производството на текстил
или в подобни производства

Промишленост

A

3809.92

От видовете, използвани при производството на хартия
или в подобни производства

Промишленост

A

3809.93

От видовете, използвани при производството на кожи или
в подобни производства

Промишленост

A

38.10

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; препарати за обмазване или пълнене на елек
троди или пръчици за заваряване:

3810.10

Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за за
варяване или спояване, съставени от метал и от други ма
териали

Промишленост

A

3810.90

Други

Промишленост

A

38.11

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването,
добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства
за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и
други приготвени добавки за минерални масла (включи
телно за бензин) или за други течности, използвани за съ
щите цели, както минералните масла:

3811.1

Антидетонаторни препарати:

3811.11

На базата на оловни съединения

Промишленост

A

3811.19

Други

Промишленост

A

3811.2

Добавки за смазочни масла:

3811.21

Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни ми
нерали

Промишленост

A

3811.29

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1418

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3811.90

Други

38.12

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“;
сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупо
менати, нито включени другаде; антиокислителни препа
рати и други сложни стабилизатори за каучук или пласт
маси:

3812.10

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“

Промишленост

A

3812.20

Сложни пластификатори за каучук или пластмаси

Промишленост

A

3812.30

Антиокислителни препарати и други сложни стабилиза
тори за каучук или пластмаси:

3812.30.10

Антиокислителни препарати за каучук

Промишленост

A

3812.30.20

Сложни стабилизатори, съдържащи кадмиев каприлат,
кадмиев бензоат нафтенат, кадмиев октаноат, бариев ка
прилат, бариев нонилфенат, дибутилин тиогликолат, диме
тилин тиогликолат, цинков октоат, калиев октоат или
цинков стеарат

Промишленост

A

3812.30.90

Други

Промишленост

A

3813.00

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гра
нати и бомби:

3813.00.25

Препарати в течно състояние, съдържащи флуорни съеди
нения или белтък, в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3813.00.27

Препарати в течно състояние, съдържащи флуорни съеди
нения или белтък, не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3813.00.29

Други, съдържащи бромохлородифлуорометан, бромотри
флуорометан или дибромотетрафлуороетани, в аерозолни
опаковки

Промишленост

A

3813.00.31

Други, съдържащи бромохлородифлуорометан, бромотри
флуорометан или дибромотетрафлуороетани, не в аеро
золни опаковки

Промишленост

A

3813.00.33

Други, хидробромофлуорокарбони на метана, етана или
пропана (HBFCs), в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3813.00.35

Други, хидробромофлуорокарбони на метана, етана или
пропана (HBFCs), не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3813.00.37

Други, съдържащи хидрохлорофлуорокарбони на метана,
етана или пропана (HCFC), в аерозолни опаковки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1419

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3813.00.39

Други, съдържащи хидрохлорофлуорокарбони на метана,
етана или пропана (HCFC), не в аерозолни опаковки

Промишленост

A

3813.00.41

Други, съдържащи бромохлорометан, в аерозолни опа
ковки

Промишленост

A

3813.00.43

Други, съдържащи бромохлорометан, не в аерозолни опа
ковки

Промишленост

A

3813.00.90

Други

Промишленост

A

3814.00

Сложни органични разтворители и разредители, неупоме
нати, нито включени другаде; препарати за премахване на
бои или лакове:

3814.00.10

Съдържащи хлорофлуорокарбони на метана, етана или
пропана (CFC's), дори съдържащи хидрохлорофлуорокар
бони (HCFC's)

Промишленост

A

3814.00.20

Съдържащи хидрохлорофлуорокарбони на метана, етана
или пропана (HCFC), но несъдържащи хлорофлуорокар
бони (СFСs)

Промишленост

A

3814.00.30

Съдържащи тетрахлорметан, бромохлорометан или 1,1,1трихлороетан (метилхлороформ)

Промишленост

A

3814.00.90

Други

Промишленост

A

38.15

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катали
заторни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

3815.1

Катализатори върху носители:

3815.11

С активна субстанция никел или никелови съединения

Промишленост

A

3815.12

С активна субстанция благороден метал или съединения
на благороден мета

Промишленост

A

3815.19

Други

Промишленост

A

3815.90

Други

Промишленост

A

3816.00

Огнеупорни, цименти, строителни разтвори, бетони и
други подобни огнеупорни смеси (различни от продуктите
от № 38.01)

Промишленост

A

3817.00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси (различни от
посочените в № 2707 или 2902)

3817.00.10

Алкилбензенови смеси

Промишленост

A

3817.00.20

Алкилнафталенови смеси

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1420

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3818.00

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:

3818.00.10

Химични елементи

Промишленост

A

3818.00.20

Химични съединения, пакетирани за продажба на дребно

Промишленост

A

3818.00.90

Други

Промишленост

A

3819.00

Течности за хидравлични спирачки и други течни препа
рати за хидравлични трансмисии, които не съдържат не
фтени масла или масла от битуминозни минерали или ги
съдържат, но под 70 % тегловно:

3819.00.10

Течности за хидравлични спирачки

Промишленост

A

3819.00.20

Течни препарати за хидравлични трансмисии, съдържащи
тегловно 44 % или повече диетилгликол и 38 % или по
вече съполимери на етилена или пропилена

Промишленост

A

3819.00.90

Други

Промишленост

A

3820.00

Антифризи и препарати против заскрежаване

Промишленост

A

3821.00

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми
(включително вирусите и подобни организми) или расти
телни, човешки или животински клетки

Промишленост

A

3822.00

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв
носител, приготвени диагностични или лабораторни реак
тиви, дори представени върху носител (с изключение на
посочените в № 30.02 или 30.06); сертифицирани ета
лонни материали

Промишленост

A

38.23

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла,
получени при рафиниране, съдържащи киселини; промиш
лени мастни алкохоли

3823.1

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла,
получени при рафиниране, съдържащи киселини:

3823.11

Стеаринова киселина

Промишленост

A

3823.12

Олеинова киселина

Промишленост

A

3823.13

Талови мастни киселини

Промишленост

A

3823.19

Други

Промишленост

A

3823.70

Промишлени мастни алкохоли

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1421

Сектор

Поетапна кате
гория

38.24

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; хи
мични продукти и препарати на химическата промишле
ност или на други, свързани с нея промишлености (вклю
чително смесите от естествени продукти), неупоменати,
нито включени другаде:

3824.10

Свързващи препарати за леярски форми или сърца

Промишленост

A

3824.30

Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си
или с метални свързващи вещества

Промишленост

A

3824.40

Приготвени добавки за цименти, строителни разтвори или
бетон

Промишленост

A

3824.50

Неогнеупорни строителни разтвори и бетони

Промишленост

A

3824.60

Сорбитол (различен от посочения в подпозиция 2905.44)

Селско стопанство

A

3824.7

Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана
или пропана:

3824.71

Съдържащи хлорофлуорокарбони (CFCs), дори съдържащи
хидрохлорофлуорокарбони (НCFCs), перфлуорокарбони
(PFCs) или хидрофлуорокарбони (HFCs):

3824.71.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.71.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихролофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.71.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

3824.71.90

Други

Промишленост

A

3824.72

Съдържащи бромохлородифлуорометан, бромотрифлуоро
метан или дибромотетрафлуороетани:

3824.72.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.72.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихролофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.72.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

3824.72.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3824.73

Съдържащи хидробромофлуорокарбони (НВFСs):

3824.73.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.73.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихлорофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.73.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

3824.73.90

Други

Промишленост

A

3824.74

Съдържащи хидрохлорофлуорокарбони (HCFCs), дори съ
държащи перфлуорокарбони (PFCs) или хидрофлуорокар
бони (HFCs), но несъдържащи хлорофлуорокарбони
(СFСs):

3824.74.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.74.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихлорофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.74.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

3824.74.90

Други

Промишленост

A

3824.75

Съдържащи тетрахлорметан

Промишленост

A

3824.76

Съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ)

Промишленост

A

3824.77

Съдържащи бромометан (метилбромид) или бромохлоро
метан:

3824.77.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.77.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихлорофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.77.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

3824.77.90

Други

Промишленост

A

3824.78

Съдържащи перфлуорокарбони (PFCs) или хидрофлуоро
карбони (HFCs), но несъдържащи хлорофлуорокарбони
(СFСs) или хидрохлорофлуорокарбони (НCFCs)

Промишленост

A

3824.79

Други:

3824.79.05

Съдържащи ациклени въглеводороди, перхалогенирани,
съдържащи само флуор и хлор (с изключение на съдържа
щите хлорофлуорометан, дихлородифлуорометан или
трихролофлуорометан)

Промишленост

A

3824.79.20

Съдържащи дихлородифлуорометан или трихлорофлуоро
метан

Промишленост

A

3824.79.30

Други, съдържащи перхалогенирани производни на аци
клените въглеводороди, съдържащи най-малко два раз
лични халогенни елемента

Промишленост

A

3824.79.90

Други

Промишленост

A

3824.8

Смеси и препарати, съдържащи оксиран (етилен оксид),
полибромирани бифенили (РВВs), полихлорирани бифе
нили (РСВs), полихлорирани терфенили (РСТs) или трис
(2,3-дибромопропил)фосфат:

3824.81

Съдържащи оксиран (етилен оксид)

Промишленост

A

3824.82

Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВs), полихлори
рани терфенили (РСТs) или полибромирани бифенили
(РВВs):

3824.82.10

Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВs)

Промишленост

A

3824.82.90

Други

Промишленост

A

3824.83

Съдържащи трис(2,3-дибромопропил) фосфат

Промишленост

A

3824.90

Други:

3824.90.01

Смеси на въглеводороди и смазващи вещества

Промишленост

A

3824.90.25

Флотационни реагенти, съдържащи дикресилдитиофос
форна киселина или алкилдитиофосфати

Промишленост

A

3824.90.37

Моно-, ди- и триестери на глицерол с немодифицирани
мастни киселини, с тегловно съдържание на сапун (изчис
лено като натриев стеарат) 3,5 % или повече и с тегловно
съдържание на 1-моноглицериди, непревишаващо 38 %

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3824.90.40

Моно-, ди- и триестери на глицерол с тегловно съдържа
ние на сапун (изчислено като натриев стеарат) 3,5 % или
повече и с тегловно съдържание на 1-моноглицериди, не
превишаващо 45 %

Промишленост

A

3824.90.45

Естери на смеси от алифатни алкохоли с фталова киселина

Промишленост

A

3824.90.47

Препарати, представени като коригиращи течности

Промишленост

A

3824.90.50

Хлорирани парафини

Промишленост

A

3824.90.60

Други смеси, съставени основно от химични вещества, съ
държащи фосфорен атом, към който са свързани една ме
тилова, етилова, n-пропилова или изопропилова група, но
не и други въглеродни атоми

Промишленост

A

3824.90.90

Други

Промишленост

A

38.25

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея
промишлености, неупоменати нито включени другаде; би
тови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци,
упоменати в забележка 6 към настоящата глава:

3825.10

Битови отпадъци

Промишленост

A

3825.20

Утайки от отпадъчни води

Промишленост

A

3825.30

Клинични отпадъци

Промишленост

A

3825.4

Отпадъци от органични разтворители:

3825.41

Халогенирани

Промишленост

A

3825.49

Други

Промишленост

A

3825.50

Отпадъци от разтвори за разяждане на метали, от хидра
влични флуиди, от спирачни течности и антифризи

Промишленост

A

3825.6

Други отпадъци от химическата или свързани с нея про
мишлености:

3825.61

Съдържащи главно органични съставки

Промишленост

A

3825.69

Други

Промишленост

A

3825.90

Други

Промишленост

A

3826.00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени
масла или масла от битуминозни материали, или ги съдър
жат, но под 70 % тегловно:

3826.00.10

Биодизел съгласно определението в допълнителна бележка
1, буква а) към глава 38

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

Код
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3826.00.90

Други

39.01

Полимери на етилена в първични форми:

3901.10

Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94:

3901.10.10

В необработен вид

Промишленост

A

3901.10.90

Други

Промишленост

A

3901.20

Полиетилен с относителна плътност, равна на или по-го
ляма от 0,94:

3901.20.10

В необработен вид

Промишленост

A

3901.20.90

Други

Промишленост

A

3901.30

Съполимери на етилена и на винилацетата:

3901.30.10

Чиято стойност за целите на определяне на митото не пре
вишава 220c/kg

Промишленост

A

3901.30.20

Чиято стойност за целите на определяне на митото преви
шава 220c/kg

Промишленост

A

3901.90

Други:

3901.90.10

Съполимери на етилен и акрилова или метакрилова кисе
лина, в които карбоксилните групи са частично свързани
или частично неутрализирани от метални йони

Промишленост

A

3901.90.20

Друг етилен метакрилат

Промишленост

A

3901.90.30

Други, хлорирани

Промишленост

A

3901.90.90

Други

Промишленост

A

39.02

Полимери на пропилена или на други олефини в пър
вични форми:

3902.10

Полипропилен:

3902.10.10

Експандирани сфери

Промишленост

A

3902.10.9

Други:

3902.10.91

В необработен вид

Промишленост

A

3902.10.99

Други

Промишленост

A

3902.20

Полиизобутилен

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3902.30

Съполимери на пропилена

Промишленост

A

3902.90

Други

Промишленост

A

39.03

Полимери на стирена в първични форми:

3903.1

Полистирен:

3903.11

За експандиране

Промишленост

A

3903.19

Други:

3903.19.10

В необработен вид

Промишленост

A

3903.19.90

Други

Промишленост

A

3903.20

Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN)

Промишленост

A

3903.30

Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS):

3903.30.10

В необработен вид

Промишленост

A

3903.30.90

Други

Промишленост

A

3903.90

Други

Промишленост

A

39.04

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани
олефини в първични форми:

3904.10

Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества

Промишленост

A

3904.2

Друг поли(винилхлорид):

3904.21

Непластифициран:

3904.21.10

В необработен вид

Промишленост

A

3904.21.90

Други

Промишленост

A

3904.22

Пластифициран:

3904.22.10

В необработен вид

Промишленост

A

3904.22.90

Други

Промишленост

A

3904.30

Съполимери на винилхлорида и на винилацетата

Промишленост

A

3904.40

Други съполимери на винилхлорида

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

3904.50

Полимери на винилиденхлорида

3904.6

Флуорирани полимери:

3904.61

Политетрафлуоретилен (тефлон)

Промишленост

A

3904.69

Други

Промишленост

A

3904.90

Други

Промишленост

A

39.05

Полимери на винилацетата или на други винилови естери
в първични форми; други винилови полимери в първични
форми:

3905.1

Поли(винилацетат):

3905.12

Във водна дисперсия

Промишленост

A

3905.19

Други

Промишленост

A

3905.2

Съполимери на винилацетата:

3905.21

Във водна дисперсия

Промишленост

A

3905.29

Други

Промишленост

A

3905.30

Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани
ацетатни групи

Промишленост

A

3905.9

Други:

3905.91

Съполимери

Промишленост

A

3905.99

Други

Промишленост

A

39.06

Акрилови полимери в първични форми:

3906.10

Поли(метилметакрилат)

Промишленост

A

3906.90

Други:

3906.90.20

Течности и пасти [с изключение на коагулационни веще
ства с полиакриламид и подобни (анионни и нейонни)]

Промишленост

A

3906.90.90

Други

Промишленост

A

39.07

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в пър
вични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни по
лиестери и други полиестери в първични форми:

3907.10

Полиацетали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3907.20

Други полиетери:

3907.20.15

Полиетерни полиоли, съдържащи две или повече хидрок
силни групи, течности или пасти, с хидроксилно число,
превишаващо 100 mg KOH/g, но непревишаващо 800 mg
KOH/g

Промишленост

A

3907.20.90

Други

Промишленост

A

3907.30

Епоксидни смоли

Промишленост

A

3907.40

Поликарбонати

Промишленост

A

3907.50

Алкидни смоли

Промишленост

A

3907.60

Поли(етилентерефталат):

3907.60.1

Течности и пасти:

3907.60.11

В необработен вид

Промишленост

A

3907.60.19

Други

Промишленост

A

3907.60.9

Други:

3907.60.91

В необработен вид

Промишленост

A

3907.60.99

Други

Промишленост

A

3907.70

Поли(млечна киселина)

Промишленост

A

3907.9

Други полиестери:

3907.91

Ненаситени

Промишленост

A

3907.99

Други

Промишленост

A

39.08

Полиамиди в първични форми:

3908.10

Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12

Промишленост

A

3908.90

Други

Промишленост

A

39.09

Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични
форми:

3909.10

Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли

Промишленост

A

3909.20

Меламинови смоли

Промишленост

A

3909.30

Други аминосмоли

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

3909.40

Фенолни смоли:

3909.40.20

Смоли, разтворими в масло

Промишленост

A

3909.40.90

Други

Промишленост

A

3909.50

Полиуретани

Промишленост

A

3910.00

Силикони в първични форми

Промишленост

A

39.11

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени,
полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати
в забележка 3 от настоящата глава, неупоменати, нито
включени другаде, в първични форми:

3911.10

Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, кума
ронинденови смоли и политерпени

Промишленост

A

3911.90

Други

Промишленост

A

39.12

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати,
нито включени другаде, в първични форми:

3912.1

Целулозни ацетати:

3912.11

Непластифицирани

Промишленост

A

3912.12

Пластифицирани

Промишленост

A

3912.20

Целулозни нитрати (включително колодия)

Промишленост

A

3912.3

Целулозни етери:

3912.31

Карбоксиметилцелулоза и нейните соли

Промишленост

A

3912.39

Други

Промишленост

A

3912.90

Други

Промишленост

A

39.13

Естествени полимери (например алгинова киселина) и мо
дифицирани естествени полимери (например втвърдени
протеини, химични производни на естествения каучук),
неупоменати, нито включени другаде, в първични форми:

3913.10

Алгинова киселина, нейните соли и естери

Промишленост

A

3913.90

Други

Промишленост

A

3914.00

Обменители на йони на основата на полимерите от №
39.01 до 39.13, в първични форми

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

39.15

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси:

3915.10

От полимери на етилена:

3915.10.10

Полиетилен с плътност, по-малка от 0,94

Промишленост

A

3915.10.90

Полиетилен с плътност, равна на или по-голяма от 0,94

Промишленост

A

3915.20

От полимери на стирена

Промишленост

A

3915.30

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3915.90

От други пластмаси:

3915.90.40

От карбоксиметилцелулоза

Промишленост

A

3915.90.9

Други:

3915.90.91

Полипропилен

Промишленост

A

3915.90.93

Поли(етилентерефталат)

Промишленост

A

3915.90.99

Други

Промишленост

A

39.16

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер
на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна),
пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обра
ботка, но необработени по друг начин:

3916.10

От полимери на етилена

Промишленост

A

3916.20

От полимери на винилхлорида:

3916.20.20

Материали за плетене със сърцевина от ратан

Промишленост

A

3916.20.90

Други

Промишленост

A

3916.90

От други пластмаси:

3916.90.10

От фенолни смоли, комбинирани с влакна, плат или хар
тия

Промишленост

A

3916.90.20

От силикони

Промишленост

A

3916.90.60

От целулозни нитрати

Промишленост

A

3916.90.70

От изкуствени смоли

Промишленост

A

3916.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1431

Сектор
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гория

39.17

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности
(например свръзки, колена, муфи):

3917.10

Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни
пластмаси:

3917.10.30

Непечатани

Промишленост

A

3917.10.90

Други

Промишленост

A

3917.2

Тръби и маркучи, твърди:

3917.21

От полимери на етилена:

3917.21.10

Безшевни, с външен размер на напречното сечение
305 mm или повече, но непревишаващ 495 mm, с вгра
дена спираловидна преграда, без принадлежности

Промишленост

A

3917.21.90

Други

Промишленост

A

3917.22

От полимери на пропилена

Промишленост

A

3917.23

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3917.29

От други пластмаси:

3917.29.10

Безшевни, от фенопласти, комбинирани с влакна, плат или
хартия, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.20

От силикони, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.30

От полимери на стирена, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.40

От полимери на винилидена, винилацетата, поливинил ал
кохола или от акрилови полимери, безшевни, без принад
лежности

Промишленост

A

3917.29.50

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация, без
шевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.60

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.70

От целулозен нитрат, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.80

От други изкуствени смоли, безшевни, без принадлежно
сти

Промишленост

A

3917.29.85

Други, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.29.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3917.3

Други тръби и маркучи:

3917.31

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане
минимум 27,6 МРа:

3917.31.05

Съставни тръби, състоящи се от вътрешна тръба от полие
стери и външна тръба от полиуретан, с плетен подсилващ
текстилен материал между вътрешната и външната тръба,
безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.10

От силикони, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.20

От полимери на етилена, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.30

От полимери на стирена, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.40

От полимери на винилхлорида, безшевни, без принадлеж
ности

Промишленост

A

3917.31.50

От полимери на пропилена, безшевни, без принадлежно
сти

Промишленост

A

3917.31.60

От полимери на винилиденхлорида, винилацетата, поливи
нил алкохола или от акрилови полимери, безшевни, без
принадлежности

Промишленост

A

3917.31.70

От целулозен нитрат, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.75

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация, без
шевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.80

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.85

Други, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.31.90

Други

Промишленост

A

3917.32

Други, неподсилени и несъчетани с други материали, без
принадлежности:

3917.32.03

Изкуствени черва, с шев или със съединени краища, непе
чатани

Промишленост

A

3917.32.05

Изкуствени черва, с шев или със съединени краища, печа
тани

Промишленост

A

3917.32.10

От силикони, безшевни

Промишленост

A

3917.32.15

Плоски, безшевни тръби и маркучи от полимери на ети
лена, с дебелина 200 микрона или повече, но непревиша
ваща 300 микрона, печатани, издържащи на напрежение
под 0,5 MPa и с вътрешно напречно сечение 200 cm или
повече, но непревишаващо 500 cm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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3917.32.20

Други, от полимери на етилена, безшевни

Промишленост

A

3917.32.30

От полимери на стирена, безшевни

Промишленост

A

3917.32.40

От полимери на винилхлорида, безшевни

Промишленост

A

3917.32.50

От полимери на пропилена, безшевни

Промишленост

A

3917.32.60

От полимери на винилиденхлорида, винилацетата, поливи
нил алкохола или от акрилови полимери, безшевни

Промишленост

A

3917.32.70

От целулозни нитрати, безшевни

Промишленост

A

3917.32.75

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация, без
шевни

Промишленост

A

3917.32.80

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция, безшевни

Промишленост

A

3917.32.85

Други, безшевни

Промишленост

A

3917.32.90

Други

Промишленост

A

3917.33

Други, неподсилени и несъчетани с други материали, с
принадлежности

Промишленост

A

3917.39

Други:

3917.39.10

От силикони, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.15

От фенопласти, комбинирани с влакна, плат или хартия,
безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.20

От полимери на етилена, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.25

От полимери на стирена, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.30

От полимери на винилхлорида, безшевни, без принадлеж
ности (с изключение на материалите за плетене със сърце
вина от ратан)

Промишленост

A

3917.39.35

Материали за плетене, безшевни, от полимери на винилх
лорида със сърцевина от ратан, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.40

От полимери на пропилена, безшевни, без принадлежно
сти

Промишленост

A

3917.39.45

От полимери на винилиденхлорида, винилацетата, поливи
нил алкохола или от акрилови полимери, безшевни, без
принадлежности

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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3917.39.50

От целулозен нитрат, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.55

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация, без
шевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.60

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.65

Други, безшевни, без принадлежности

Промишленост

A

3917.39.90

Други

Промишленост

A

3917.40

Принадлежности

Промишленост

A

39.18

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:

3918.10

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3918.90

От други пластмаси:

3918.90.20

От полиетилен терефталат, несамозалепващи

Промишленост

A

3918.90.30

От силикони

Промишленост

A

3918.90.40

От други продукти на кондензиция, кондензационна по
лимеризация или присъединителна полимеризация

Промишленост

A

3918.90.90

Други

Промишленост

A

39.19

Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фо
лио и други плоски форми, дори на роли:

3919.10

На роли с широчина, непревишаваща 20 сm:

3919.10.01

От алкидни смоли, покрити с микросфери или микро
призми от стъкло

Промишленост

A

3919.10.03

От полиетилен терефталат

Промишленост

A

3919.10.05

От силикони

Промишленост

A

3919.10.06

От порест полиуретан, двустранно самозалепващи, из
вестни като двойнозалепващи ленти

Промишленост

A

3919.10.07

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация

Промишленост

A

3919.10.10

От полимери на етилена

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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3919.10.13

От полимери на стирена

Промишленост

A

3919.10.30

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3919.10.35

От полимери на винилиденхлорида, с дебелина, непреви
шаваща 0,05 mm, непечатани

Промишленост

A

3919.10.37

От полимери на винилиденхлорида, (с изключение на не
печатаните, с дебелина, непревишаваща 0,05 mm), поли
мери на винилацетата и поливинил алкохола

Промишленост

A

3919.10.39

От акрилови полимери, покрити с микросфери или микро
призми

Промишленост

A

3919.10.40

От акрилови полимери

Промишленост

A

3919.10.41

Oт биаксиално ориентирани полимери на пропилена (с
изключение на двустранно самозалепващите), с широчина,
непревишаваща 25 mm, и със стойност за целите на опре
деляне на митото, превишаваща 1 300c/m2

Промишленост

A

3919.10.43

От биаксиално ориентирани полимери на пропилена (с из
ключение на двустранно самозалепващите), с широчина,
непревишаваща 150 mm

Промишленост

A

3919.10.47

Други, от биаксиално ориентирани полимери на пропи
лена

Промишленост

A

3919.10.50

Други, от полимери на пропилена

Промишленост

A

3919.10.53

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3919.10.55

От слой регенерирана целулоза

Промишленост

A

3919.10.57

От целулозни нитрати

Промишленост

A

3919.10.60

От втвърдени протеини

Промишленост

A

3919.10.63

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, непревишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3919.10.65

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, превишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3919.10.67

От други изкуствени смоли

Промишленост

A

3919.10.90

Други

Промишленост

A

3919.90

Други:

3919.90.01

От алкидни смоли или полиуретан, покрити с микросфери
от стъкло

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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3919.90.03

От полиетилен терефталат

Промишленост

A

3919.90.05

От силикони

Промишленост

A

3919.90.06

От порест полиуретан, двустранно самозалепващи, из
вестни като двойнозалепващи ленти

Промишленост

A

3919.90.07

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация, без
шевни, без принадлежности

Промишленост

A

3919.90.10

От полимери на етилена

Промишленост

A

3919.90.13

От полимери на стирена

Промишленост

A

3919.90.21

От полимери на винилхлорида, с дебелина, непревиша
ваща 0,25 mm, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

3919.90.23

Други полимери на винилхлорида, с дебелина 50 микрона
или повече, но непревишаваща 100 микрона, на роли с
широчина 450 mm или повече, но непревишаваща
1 350 mm, и с дължина 1 000 m или повече

Промишленост

A

3919.90.30

От други полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3919.90.33

От полимери на винилиденхлорида, с дебелина, непреви
шаваща 0,05 mm, непечатани

Промишленост

A

3919.90.35

От полимери на винилиденхлорида (с изключение на не
печатаните, с дебелина, непревишаваща 0,05 mm), поли
мери на винилацетата и на поливинил алкохола

Промишленост

A

3919.90.36

От акрилови полимери, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

3919.90.37

От други акрилови полимери

Промишленост

A

3919.90.40

Of биаксиално ориентирани полимери на пропилена (с из
ключение на двустранно самозалепващите)

Промишленост

A

3919.90.43

Други, от биаксиално ориентирани полимери на пропи
лена

Промишленост

A

3919.90.45

Други, от полимери на пропилена

Промишленост

A

3919.90.47

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3919.90.50

От слой регенерирана целулоза

Промишленост

A

3919.90.53

От целулозен нитрат

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1437

Сектор

Поетапна кате
гория

3919.90.55

От втвърдени протеини

Промишленост

A

3919.90.59

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, превишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3919.90.63

От други изкуствени смоли

Промишленост

A

3919.90.90

Други

Промишленост

A

39.20

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непоре
сти пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка,
нито по друг начин съчетани с други материали:

3920.10

От полимери на етилена:

3920.10.10

Печатани

Промишленост

A

3920.10.90

Други

Промишленост

A

3920.20

От полимери на пропилена:

3920.20.25

Биаксиално ориентирани, с дебелина, превишаваща
0,012 mm, но непревишаваща 0,06 mm, нетермосви
ваеми, печатани, неметализирани

Промишленост

A

3920.20.30

Биаксиално ориентирани, с дебелина, превишаваща
0,012 mm, но непревишаваща 0,06 mm, нетермосви
ваеми, непечатани, неметализирани

Промишленост

A

3920.20.35

Биаксиално ориентирани, с дебелина, превишаваща
0,012 mm, но непревишаваща 0,06 mm, нетермосви
ваеми, печатани, метализирани

Промишленост

A

3920.20.40

Биаксиално ориентирани, с дебелина, превишаваща
0,012 mm, но непревишаваща 0,06 mm, нетермосви
ваеми, непечатани, метализирани

Промишленост

A

3920.20.45

Други, биаксиално ориентирани, печатани, неметализи
рани

Промишленост

A

3920.20.50

Други, биаксиално ориентирани, непечатани, неметализи
рани

Промишленост

A

3920.20.55

Други, биаксиално ориентирани

Промишленост

A

3920.20.9

Други:

3920.20.91

Печатани и метализирани

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1438

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3920.20.93

Непечатани и метализирани

Промишленост

A

3920.30

От полимери на стирена

Промишленост

A

3920.4

От полимери на винилхлорида:

3920.43

Съдържащи тегловно най-малко 6 % пластификатори

Промишленост

A

3920.49

Други

Промишленост

A

3920.5

От акрилови полимери:

3920.51

От поли(метилметакрилат)

Промишленост

A

3920.59

Други

Промишленост

A

3920.6

От поликарбонати, алкидни смоли, алилови полиестери
или други полиестери:

3920.61

От поликарбонати

Промишленост

A

3920.62

От поли(етилентерефталат):

3920.62.10

С дебелина, превишаваща 0,18 mm, но непревишаваща
6 mm

Промишленост

A

3920.62.90

Други

Промишленост

A

3920.63

От ненаситени полиестери

Промишленост

A

3920.69

От други полиестери

Промишленост

A

3920.7

От целулоза или от химичните ѝ производни:

3920.71

От регенерирана целулоза

Промишленост

A

3920.73

От целулозен ацетат

Промишленост

A

3920.79

От други производни на целулозата:

3920.79.10

От целулозен нитрат

Промишленост

A

3920.79.90

Други

Промишленост

A

3920.9

От други пластмаси:

3920.91

От поли(винилбутирал)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1439

Сектор

Поетапна кате
гория

3920.92

От полиамиди

Промишленост

A

3920.93

От аминосмоли

Промишленост

A

3920.94

От фенолни смоли

Промишленост

A

3920.99

От други пластмаси:

3920.99.05

От силикони

Промишленост

A

3920.99.10

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация

Промишленост

A

3920.99.15

От полимери на винилиденхлорида, с дебелина, непреви
шаваща 0,05 mm, непечатани

Промишленост

A

3920.99.20

От други полимери на винилиденхлорида, винилацетата
или поливинил алкохола

Промишленост

A

3920.99.25

Лента от политетрафлуоретилен, подходяща за уплътня
ване на тръби и резби

Промишленост

A

3920.99.30

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3920.99.40

От втвърдени протеини

Промишленост

A

3920.99.50

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, непревишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3920.99.60

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, превишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3920.99.70

От други изкуствени смоли

Промишленост

A

3920.99.90

Други

Промишленост

A

39.21

Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пла
стини:

3921.1

Порести продукти:

3921.11

От полимери на стирена

Промишленост

A

3921.12

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3921.13

От полиуретани

Промишленост

A

3921.14

От регенерирана целулоза

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1440

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3921.19

От други пластмаси:

3921.19.10

От полиетилен терефталат

Промишленост

A

3921.19.30

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация

Промишленост

A

3921.19.40

От полимери на етилена

Промишленост

A

3921.19.50

От полимери на винилидена, винилацетата или поливинил
алкохола

Промишленост

A

3921.19.55

От акрилови полимери

Промишленост

A

3921.19.60

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3921.19.65

От целулозен нитрат

Промишленост

A

3921.19.70

От втвърдени протеини

Промишленост

A

3921.19.75

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, непревишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3921.19.80

От хидрохлориди на каучука, с дебелина, превишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3921.19.85

От други изкуствени смоли

Промишленост

A

3921.19.90

Други

Промишленост

A

3921.90

Други:

3921.90.07

Ламинати от фенолни смоли с основа от хартия, термо
реактивни

Промишленост

A

3921.90.09

Ламинати от фенолни смоли с основа от текстилни влакна,
термореактивни

Промишленост

A

3921.90.12

Други ламинати от фенолни смоли, термореактивни

Промишленост

A

3921.90.14

От алкидни смоли, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

3921.90.16

Текстилни тъкани, изтъкани, промазани или двустранно
покрити с полиуретан

Промишленост

A

3921.90.18

От полиетилен терефталат

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1441

Сектор

Поетапна кате
гория

3921.90.20

От силикони

Промишленост

A

3921.90.22

От други продукти на кондензация, кондензационна поли
меризация или присъединителна полимеризация

Промишленост

A

3921.90.24

Текстилни тъкани, изтъкани, промазани или двустранно
покрити с полимери на етилена

Промишленост

A

3921.90.25

Други, от полимери на етилена, печатани

Промишленост

A

3921.90.27

Други, от полимери на етилена, непечатани

Промишленост

A

3921.90.28

От полимери на стирена

Промишленост

A

3921.90.47

От полимери на винилхлорида

Промишленост

A

3921.90.50

От полимери на винилиденхлорида, с дебелина, непреви
шаваща 0,05 mm, непечатани

Промишленост

A

3921.90.52

От полимери на винилиденхлорида (с изключение на не
печатаните, с дебелина, непревишаваща 0,05 mm), вини
лацетата или поливинил алкохола

Промишленост

A

3921.90.53

От акрилови полимери, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

3921.90.54

От други акрилови полимери

Промишленост

A

3921.90.63

От полимери на пропилена

Промишленост

A

3921.90.64

Текстилни тъкани, изтъкани, промазани или двустранно
покрити с продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3921.90.66

От други продукти на полимеризация или съполимериза
ция

Промишленост

A

3921.90.68

От слой регенерирана целулоза

Промишленост

A

3921.90.70

От целулозен нитрат

Промишленост

A

3921.90.72

От втвърдени протеини

Промишленост

A

3921.90.74

От хидрохлорид на каучука, с дебелина, непревишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

3921.90.76

От хидрохлорид на каучука, с дебелина, превишаваща
0,05 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1442

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3921.90.78

От други изкуствени смоли

Промишленост

A

3921.90.90

Други

Промишленост

A

39.22

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии
и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и по
добни санитарни или хигиенни артикули:

3922.10

Вани, душове и мивки

Промишленост

A

3922.20

Седалки и капаци за тоалетни чинии

Промишленост

A

3922.90

Други:

3922.90.10

Преносими тоалетни от пластмаса, с тегло, непревишаващо
5 kg, и със сменяеми отделения за отпадъците с вмести
мост, непревишаваща 20 литра

Промишленост

A

3922.90.90

Други

Промишленост

A

39.23

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули;
пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособле
ния за затваряне:

3923.10

Кутии, каси, щайги и подобни артикули

Промишленост

A

3923.2

Торби, торбички, пликчета и фунийки:

3923.21

От полимери на етилена:

3923.21.07

Торбички за покупки, с дебелина 24 микрона или повече

Промишленост

A

3923.21.17

Плоски пликове, с дебелина 24 микрона или повече (с из
ключение на тези за директни опаковки, пликовете със за
тваряне и тези за домакинството, в това число чували за
смет и торбички за кошчета за боклук)

Промишленост

A

3923.21.20

Торбички от полиетилен с ниска плътност, с големина, не
превишаваща 15 cm × 23 cm, без отвор, перфорирани от
единия край, със запечатваща лента, покрита с пластмаса

Промишленост

A

3923.21.90

Други

Промишленост

A

3923.29

От други пластмаси:

3923.29.40

Найлонови торбички, от други термопласти, с дебелина
24 микрона или повече

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

3923.29.50

Плоски пликове, от други термопласти, с дебелина 24 ми
крона или повече (с изключение на тези за директни опа
ковки, пликовете със затваряне и тези за домакинството, в
това число чували за смет и торбички за кошчета за бо
клук)

Промишленост

A

3923.29.90

Други

Промишленост

A

3923.30

Дамаджани, бутилки, флакони и подобни артикули

Промишленост

A

3923.40

Ролки, шпули и подобни подложки:

3923.40.10

Предназначени за машини за работа с текстил

Промишленост

A

3923.40.90

Други

Промишленост

A

3923.50

Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затва
ряне:

3923.50.10

Цилиндрични запушалки с дължина, непревишаваща
75 mm, и с диаметър 15 mm или повече, но непревиша
ващ 24 mm

Промишленост

A

3923.50.20

Затварящи механизми за торбички, от непорест полисти
рен, с плоска форма и с дебелина, непревишаваща 2 mm,
на които нито една от страните не превишава 30 mm

Промишленост

A

3923.50.90

Други

Промишленост

A

3923.90

Други:

3923.90.10

Макари за изпридане на текстилни материали

Промишленост

A

3923.90.20

Капсули и яки за бутилки и подобни съдове

Промишленост

A

3923.90.90

Други

Промишленост

A

39.24

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня,
други домашни потреби и хигиенни или тоалетни арти
кули:

3924.10

Съдове и прибори за сервиране или за кухня

Промишленост

A

3924.90

Други

Промишленост

A

39.25

Пластмасови артикули за оборудване в строителството,
неупоменати, нито включени другаде:

3925.10

Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост, пре
вишаваща 300 литра

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1444

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

3925.20

Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати:

3925.20.10

Прозорци и техните каси

Промишленост

A

3925.20.90

Други

Промишленост

A

3925.30

Капаци, щори (включително венецианските щори) и по
добни артикули и техните части

Промишленост

A

3925.90

Други

Промишленост

A

39.26

Други изделия от пластмаси и изделия от другите мате
риали от № 39.01 до 39.14:

3926.10

Канцеларски и училищни артикули

Промишленост

A

3926.20

Облекла и принадлежности към тях (включително ръка
вици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст)

3926.20.20

Защитни жилетки и цели защитни костюми с приспосо
бления за закрепване на дихателни апарати

Промишленост

A

3926.20.90

Други

Промишленост

A

3926.30

Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни

Промишленост

A

3926.40

Статуетки и други предмети за украса

Промишленост

A

3926.90

Други:

3926.90.03

Мъниста, непокрити с перлена есенция

Промишленост

A

3926.90.05

Листове главно от полиетилен, на които едната страна не
превишава 160 mm и другата не превишава 465 mm,
върху които са прикрепени 16 плоски пластмасови лъ
жици

Промишленост

A

3926.90.15

Термосвиваеми или предварително опънати защитни мате
риали, специално проектирани за защита, изолация и ком
пенсация на напрежението на телове, кабели, съединения
и подобни срещу абразивно износване, корозия и влага

Промишленост

A

3926.90.17

Лабораторни съдове (с изключение на тези от полимери
на винилхлорида)

Промишленост

A

3926.90.20

Трансмисионни ремъци

Промишленост

A

3926.90.25

Оборудване за преносни електропроводи

Промишленост

A

3926.90.27

Шайби

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1445

Сектор

Поетапна кате
гория

3926.90.30

Средства за защита на слуха

Промишленост

A

3926.90.33

Кинематографски филми, перфорирани, без звук

Промишленост

A

3926.90.36

Плавки за рибарски мрежи

Промишленост

A

3926.90.43

Защитни маски за лице

Промишленост

A

3926.90.80

Пластмасови плочки с отпечатана идентификационна мар
кировка, за маркиране на живи риби

Промишленост

A

3926.90.85

Стойки за седла

Промишленост

A

3926.90.87

Презервативи

Промишленост

A

3926.90.90

Други

Промишленост

A

40.01

Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и ана
логични естествени гуми в първични форми или на плочи,
листове или ленти:

4001.10

Латекс от естествен каучук, дори предвулканизиран

Промишленост

A

4001.2

Естествен каучук под други форми:

4001.21

Опушени листове

Промишленост

A

4001.22

Технически специфицирани каучуци (TSNR)

Промишленост

A

4001.29

Други

Промишленост

A

4001.30

Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени
гуми:

4001.30.15

Смеси (с изключение на листове крепгума)

Промишленост

A

4001.30.90

Други

Промишленост

A

40.02

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от
масла, в първични форми или на плочи, листове или
ленти; смеси от продуктите от № 40.01 с продукти от на
стоящата позиция, в първични форми или на плочи, ли
стове или ленти:

4002.1

Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран стиренбутадиенов каучук (XSBR):

4002.11

Латекс:

4002.11.20

Предвулканизиран

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1446

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

4002.11.90

Други

4002.19

Други:

4002.19.20

Стирен-бутадиен-стиренов

Промишленост

A

4002.19.90

Други

Промишленост

A

4002.20

Бутадиенов каучук (BR):

4002.20.20

Предвулканизиран латекс

Промишленост

A

4002.20.30

Друг латекс

Промишленост

A

4002.20.90

Други

Промишленост

A

4002.3

Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR); халогениран из
обутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR):

4002.31

Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR):

4002.31.30

Латекс (с изключение на предвулканизирания латекс)

Промишленост

A

4002.31.90

Други

Промишленост

A

4002.39

Други:

4002.39.30

Латекс (с изключение на предвулканизирания латекс)

Промишленост

A

4002.39.90

Други

Промишленост

A

4002.4

Хлоропренов (хлорбутадиенов) каучук (CR):

4002.41

Латекс:

4002.41.20

Предвулканизиран

Промишленост

A

4002.41.30

Други, със съдържание на хлоропрен в твърдо състояние
90 % от масата или повече

Промишленост

A

4002.41.90

Други

Промишленост

A

4002.49

Други

Промишленост

A

4002.5

Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR):

4002.51

Латекс:

4002.51.20

Предвулканизиран

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1447

Сектор

Поетапна кате
гория

4002.51.90

Други

Промишленост

A

4002.59

Други

Промишленост

A

4002.60

Изопренов каучук (IR)

Промишленост

A

4002.70

Етилен-пропилен-диенов неспрегнат каучук (EPDM):

4002.70.30

Латекс (с изключение на предвулканизирания латекс)

Промишленост

A

4002.70.90

Други

Промишленост

A

4002.80

Смеси от продуктите от № 40.01 с продукти от настоя
щата позиция

Промишленост

A

4002.9

Други:

4002.91

Латекс:

4002.91.20

Винилпиридин-бутадиен-стиренов латекс

Промишленост

A

4002.91.30

Друг, предвулканизиран

Промишленост

A

4002.91.90

Други

Промишленост

A

4002.99

Други

Промишленост

A

4003.00

Регенериран каучук в първични форми или на плочи, ли
стове или ленти

Промишленост

A

4004.00

Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори
раздробени на прах или гранули

Промишленост

A

40.05

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или
на плочи, листове или ленти:

4005.10

Каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид

Промишленост

A

4005.20

Разтвори; дисперсии (различни от включените в подпози
ция 4005 10)

Промишленост

A

4005.9

Други:

4005.91

Плочи, листове и ленти:

4005.91.30

Ленти (с изключение на тези от балата, гутаперча или фак
тис), самозалепващи, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

4005.91.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1448

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4005.99

Други:

4005.99.10

Гранули от невулканизиран естествен или синтетичен кау
чук в смеси, готови за вулканизация; смеси от естествен и
синтетичен каучук

Промишленост

A

4005.99.20

Естествен каучук и гутаперча

Промишленост

A

4005.99.30

Стирен-бутадиенов каучук (SBR)

Промишленост

A

4005.99.40

Бутадиенов каучук (BR)

Промишленост

A

4005.99.90

Други

Промишленост

A

40.06

Други форми (например пръчки, тръби, профили) и арти
кули (например дискове, шайби), от невулканизиран кау
чук:

4006.10

Профили за поправка на гуми

Промишленост

A

4006.90

Други

Промишленост

A

4007.00

Нишки и въжета от вулканизиран каучук

Промишленост

A

40.08

Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран
невтвърден каучук:

4008.1

От порест каучук:

4008.11

Плочи, листове и ленти:

4008.11.30

Ленти, самозалепващи, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

4008.11.90

Други

Промишленост

A

4008.19

Други

Промишленост

A

4008.2

От непорест каучук:

4008.21

Плочи, листове и ленти:

4008.21.40

Ленти, самозалепващи, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

4008.21.70

Офсетни платна с микропореста повърхност, със стандар
тен размер 1 mm или повече, но непревишаващ 2,58 mm,
и с еластичност или разтегливост, непревишаваща 0,7 %
при 500 N/5 cm

Промишленост

A

4008.21.80

Други, съдържащи тегловно 90 % или повече естествен
каучук

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1449

Сектор

Поетапна кате
гория

4008.21.90

Други

Промишленост

A

4008.29

Други

Промишленост

A

40.09

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук,
дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

4009.1

Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други
материали:

4009.11

Без принадлежности

Промишленост

A

4009.12

С принадлежности

Промишленост

A

4009.2

Подсилени или по друг начин комбинирани само с метал:

4009.21

Без принадлежности:

4009.21.10

С вътрешен диаметър 100 mm или по-малък

Промишленост

A

4009.21.90

Други

Промишленост

A

4009.22

С принадлежности

Промишленост

A

4009.3

Подсилени или по друг начин комбинирани само с текс
тилни материали:

4009.31

Без принадлежности

Промишленост

A

4009.32

С принадлежности

Промишленост

A

4009.4

Подсилени или по друг начин комбинирани с други мате
риали:

4009.41

Без принадлежности

Промишленост

A

4009.42

С принадлежности

Промишленост

A

40.10

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулка
низиран каучук:

4010.1

Транспортни ленти:

4010.11

Подсилени само с метал

Промишленост

A

4010.12

Подсилени само с текстилни материали

Промишленост

A

4010.19

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1450

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4010.3

Трансмисионни ремъци:

4010.31

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от
външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща
180 сm

Промишленост

A

4010.32

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина
на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm,
но непревишаваща 180 сm

Промишленост

A

4010.33

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от
външната страна, превишаваща 180 сm, но непревиша
ваща 240 сm

Промишленост

A

4010.34

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина
на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm,
но непревишаваща 240 сm

Промишленост

A

4010.35

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща
60 сm, но непревишаваща 150 сm

Промишленост

A

4010.36

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща
150 сm, но непревишаваща 198 сm

Промишленост

A

4010.39

Други

Промишленост

A

40.11

Пневматични гуми от каучук, нови:

4011.10

От видовете, използвани за пътнически автомобили (вклю
чително товарно-пътническите и състезателните автомо
били):

4011.10.01

За джанти с диаметър, непревишаващ 33 cm (13 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 4

4011.10.03

За джанти с диаметър 35 cm (14 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 4

4011.10.05

За джанти с диаметър 38 cm (15 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 4

4011.10.07

За джанти с диаметър 41 cm (16 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 4

4011.10.09

За джанти с диаметър 43 cm (17 инча) или по-голям

Промишленост

15 %

Гуми 4

4011.20

От видовете, използвани за автобуси или камиони:

4011.20.1

С индекс на натоварване, по-малък или равен на 121:

4011.20.16

За джанти с диаметър, непревишаващ 35 cm (14 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 1

4011.20.18

За джанти с диаметър 38 cm (15 инча) или по-голям

Промишленост

15 %

Гуми 1

Код

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1451

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

4011.20.2

С индекс на натоварване, по-голям от 121:

4011.20.22

За джанти с диаметър, непревишаващ 44 cm (17,5 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 1

4011.20.24

За джанти с диаметър, превишаващ 44 cm (17.5 инча), но
непревишаващ 51 cm (20 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 1

4011.20.26

За джанти с диаметър, превишаващ 51 cm (20 инча)

Промишленост

15 %

Гуми 1

4011.30

От видовете, използвани в авиацията

Промишленост

A

4011.40

От видовете, използвани за мотоциклети

Промишленост

A

4011.50

От видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

A

4011.6

Други, с рисунка „рибена кост“ или други подобни ри
сунки:

4011.61

От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни
превозни средства и съоръжения:

4011.61.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm

Промишленост

10 %

4011.61.20

За джанти с диаметър 91 cm или по-голям

Промишленост

A

4011.62

От видовете, използвани за строителни и индустриални
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър,
непревишаващ 61 cm

Промишленост

10 %

Гуми 3

4011.63

От видовете, използвани за строителни и индустриални
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър,
превишаващ 61 cm:

4011.63.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm

Промишленост

10 %

Гуми 3

4011.63.20

За джанти с диаметър 91 cm или по-голям

Промишленост

A

4011.69

Други:

4011.69.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm

Промишленост

10 %

4011.69.20

За джанти с диаметър 91 cm или по-голям

Промишленост

A

4011.9

Други:

4011.92

От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни
превозни средства и съоръжения:

4011.92.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm

Промишленост

10 %

Гуми 3

Гуми 3

Гуми 3

L 250/1452

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

4011.92.20

За джанти с диаметър 91 cm или по-голям

Промишленост

A

4011.93

От видовете, използвани за строителни и индустриални
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър,
непревишаващ 61 cm

Промишленост

10 %

Гуми 3

4011.94

От видовете, използвани за строителни и индустриални
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър,
превишаващ 61 cm:

4011.94.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm

Промишленост

10 %

Гуми 3

4011.94.20

За джанти с диаметър 91 cm или по-голям

Промишленост

A

4011.99

Други:

4011.99.10

За джанти с диаметър, по-малък от 91 cm (с изключение
на предназначените за инвалидни колички)

Промишленост

10 %

4011.99.90

Други

Промишленост

A

40.12

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребя
вани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани
(предпазни ленти), от каучук:

4012.1

Пневматични гуми, регенерирани:

4012.11

От видовете, използвани за пътнически автомобили (вклю
чително товарно-пътническите и състезателни автомобили)

Промишленост

15 %

Гуми 1

4012.12

От видовете, използвани за автобуси или камиони

Промишленост

15 %

Гуми 1

4012.13

От видовете, използвани в авиацията

Промишленост

A

4012.19

Други

Промишленост

15 %

4012.20

Пневматични гуми, употребявани:

4012.20.10

От видовете, използвани за пътнически автомобили (вклю
чително товарно-пътническите и състезателни автомобили)

Промишленост

A

4012.20.20

От видовете, използвани за автобуси или камиони

Промишленост

A

4012.20.90

Други

Промишленост

A

4012.90

Други

Промишленост

15 %

Гуми 3

Гуми 1

Гуми 1
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40.13

Вътрешни гуми от каучук:

4013.10

От видовете, използвани за пътнически автомобили (вклю
чително товарно-пътническите и състезателни автомо
били), автобуси или камиони

Промишленост

A

4013.20

От видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

A

4013.90

Други

Промишленост

A

40.14

Хигиенни или фармацевтични артикули (включително би
берони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части
от втвърден каучук:

4014.10

Презервативи

Промишленост

A

4014.90

Други:

4014.90.50

Спринцовки с вместимост, превишаваща 230 cm3; ирига
тори; възглавници (пръстеновидни) и други надуваеми из
делия за специализирани медицински грижи; комплекти
за кислородна терапия, канюли, изпарители и други изде
лия за лечение или превенция на болестни състояния или
болести на тялото (в т.ч. тапи за уши); термофори

Промишленост

A

4014.90.90

Други

Промишленост

A

40.15

Облекла и принадлежности към тях (включително ръка
вици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), от
вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид упо
треба:

4015.1

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:

4015.11

Хирургически

Промишленост

A

4015.19

Други:

4015.19.10

Специално изработени за спортове или игри на открито (с
изключение на предназначените за гмуркане)

Промишленост

A

4015.19.90

Други

Промишленост

A

4015.90

Други

Промишленост

A

40.16

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук:

4016.10

От порест каучук:

4016.10.10

Разпознаваеми като неделими части от промишлени ма
шини

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

Промишленост

11 %

4016.10.90

Други

4016.9

Други:

4016.91

Подови настилки и изтривалки

Промишленост

A

4016.92

Гуми за изтриване

Промишленост

A

4016.93

Уплътнители:

4016.93.10

Разпознаваеми като неделими части от промишлени ма
шини

Промишленост

A

4016.93.90

Други

Промишленост

A

4016.94

Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за
акостиране на кораби

Промишленост

A

4016.95

Други надуваеми артикули:

4016.95.10

Разпознаваеми като неделими части от промишлени ма
шини

Промишленост

A

4016.95.20

От гумирана тъкан с херметично запечатани краища, за
употреба като калъпи за производство, изграждане или
поддръжка на бетонни тръбопроводи, кухи блокчета,
греди, плочи и конструкции

Промишленост

A

4016.95.30

От гумирана тъкан с херметично запечатани краища, за
употреба като уплътнители при затваряне или запечатване
на тръби

Промишленост

A

4016.95.90

Други

Промишленост

A

4016.99

Други:

4016.99.10

Части от релсови превозни средства и от неподвижни съо
ръжения за железопътни или подобни линии; механично
оборудване без електрическо захранване, за сигнализация
или контрол на пътни, релсови или други превозни сред
ства, плавателни или въздухоплавателни съдове

Промишленост

A

4016.99.13

Ленти от вулканизиран каучук в директни опаковки от
20 kg или повече

Промишленост

A

4016.99.15

Части за въздушни (пневматични) спирачки, вакуумни спи
рачки, пневмохидравлични или вакуумно-хидравлични
спирачки, подходящи за употреба с тежкотоварни мо
торни превозни средства

Промишленост

A

4016.99.17

Каучукови ленти за автомобилни чистачки, немонтирани

Промишленост

A

4016.99.20

Други части за употреба с моторни превозни средства

Промишленост

10 %

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Моторни превозни
средства 1

Моторни превозни
средства 4
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4016.99.30

Части от въздухоплавателни средства, парашути, ротошути,
съоръжения за излитане на въздухоплавателни средства,
спирачни апарати и устройства, улесняващи приземяването
на въздухоплавателни средства, и подобни апарати и ус
тройства, наземни авиотренажори

Промишленост

A

4016.99.40

Запушалки за вани и мивки

Промишленост

A

4016.99.50

Кастрационни пръстени

Промишленост

A

4016.99.60

Кабели за излитане на безмоторни самолети

Промишленост

A

4016.99.70

Сгъваеми контейнери с вместимост 2 m3 или повече

Промишленост

A

4016.99.85

Други, разпознаваеми като неделими части от промишлени
машини

Промишленост

A

4016.99.87

Профили със стоманена арматура, с дължина, превиша
ваща 175 cm, но непревишаваща 225 cm, с две или по
вече — но не повече от шест — надлъжни бразди

Промишленост

A

4016.99.90

Други

Промишленост

A

4017.00

Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми,
включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден
каучук

Промишленост

A

41.01

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително бивол
ските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, су
шени, варосани, пиклирани или консервирани по друг на
чин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени
по друг начин), дори обезкосмени или цепени:

4101.20

Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непревишаващо
8 kg, когато са сушени, 10 kg, когато са сухо осолени, и
16 kg, когато са пресни, мокро осолени или консервирани
по друг начин:

4101.20.10

От животни от рода на едрия рогат добитък, с единична
повърхност, превишаваща 2,15 m2, претърпели обратимо
дъбене (включително предварителното дъбене)

Селско стопанство

A

4101.20.90

Други

Селско стопанство

A

4101.50

Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg:

4101.50.10

Претърпели обратимо дъбене (включително предварител
ното дъбене)

Селско стопанство

A

4101.50.90

Други

Селско стопанство

A

4101.90

Други, включително крупони, полукрупони и поли:

4101.90.10

Претърпели обратимо дъбене (включително предварител
ното дъбене)

Селско стопанство

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Селско стопанство

A

Селско стопанство

A

4101.90.90

Други

41.02

Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варо
сани, пиклирани или консервирани по друг начин, но не
дъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг
начин), дори обезкосмени или цепени (различни от тези,
които са изключени със забележка 1, буква в) от настоя
щата глава):

4102.10

С вълна

4102.2

Обезкосмени или без вълна:

4102.21

Пиклирани:

4102.21.10

Претърпели обратимо дъбене (включително предварител
ното дъбене)

Селско стопанство

A

4102.21.90

Други

Селско стопанство

A

4102.29

Други:

4102.29.10

Претърпели обратимо дъбене (включително предварител
ното дъбене)

Селско стопанство

A

4102.29.90

Други

Селско стопанство

A

41.03

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варо
сани, пиклирани или консервирани по друг начин, но не
дъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг
начин), дори обезкосмени или цепени (различни от тези,
които са изключени със забележка 1, буква б) или в) от
настоящата глава):

4103.20

От влечуги

Селско стопанство

A

4103.30

От свине

Селско стопанство

A

4103.90

Други:

4103.90.10

От щрауси

Селско стопанство

A

4103.90.90

Други

Селско стопанство

A

41.04

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори
цепени, но необработени по друг начин:

4104.1

В мокро състояние (включително wet-blue):

4104.11

Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи:

4104.11.10

Цели кожи от едър рогат добитък, нецепени, с единична
повърхност, непревишаваща 2,15 m2

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

4104.11.90

Други

4104.19

Други:

4104.19.10

Цели кожи от едър рогат добитък, с единична повърхност,
непревишаваща 2,15 m2 (с изключение на цепената кожа
най-близо до месестата част)

Промишленост

A

4104.19.90

Други

Промишленост

A

4104.4

В сухо състояние (crust):

4104.41

Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи:

4104.41.10

Цели кожи от едър рогат добитък, с единична повърхност,
непревишаваща 2,15 m2

Промишленост

A

4104.41.90

Други

Промишленост

A

4104.49

Други:

4104.49.10

Цели кожи от едър рогат добитък, с единична повърхност,
непревишаваща 2,15 m2 (с изключение на цепената кожа
най-близо до месестата част)

Промишленост

A

4104.49.90

Други

Промишленост

A

41.05

Дъбени или „crust“ овчи кожи, обезкосмени, дори цепени,
но необработени по друг начин:

4105.10

В мокро състояние (включително wet-blue)

Промишленост

A

4105.30

В сухо състояние (crust)

Промишленост

A

41.06

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, обезкосмени,
дори цепени, но необработени по друг начин:

4106.2

От кози или ярета:

4106.21

В мокро състояние (включително wet-blue)

Промишленост

A

4106.22

В сухо състояние (crust)

Промишленост

A

4106.3

От свине:

4106.31

В мокро състояние (включително wet-blue)

Промишленост

A

4106.32

В сухо състояние (crust)

Промишленост

A

4106.40

От влечуги

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4106.9

Други:

4106.91

В мокро състояние (включително wet-blue):

4106.91.10

От щрауси

Промишленост

A

4106.91.90

Други

Промишленост

A

4106.92

В сухо състояние (crust):

4106.92.10

От щрауси

Промишленост

A

4106.92.90

Други

Промишленост

A

41.07

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 № 41.14:

4107.1

Цели кожи:

4107.11

Лицеви кожи, нецепени:

4107.11.10

От животни от рода на едрия рогат добитък, с единична
повърхност, непревишаваща 2,15 m2

Промишленост

A

4107.11.90

Други

Промишленост

A

4107.12

Цепени лицеви кожи:

4107.12.10

От животни от рода на едрия рогат добитък, с единична
повърхност, непревишаваща 2,15 m2

Промишленост

A

4107.12.90

Други

Промишленост

A

4107.19

Други:

4107.19.10

От животни от рода на едрия рогат добитък, с единична
повърхност, непревишаваща 2,15 m2 (с изключение на це
пената кожа най-близо до месестата част)

Промишленост

A

4107.19.90

Други

Промишленост

A

4107.9

Други, включително половин кожи:

4107.91

Лицеви кожи, нецепени

Промишленост

A

4107.92

Цепени лицеви кожи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4107.99

Други

Промишленост

A

4112.00

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени,
включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори це
пени (с изключение на тези от № 41.14)

Промишленост

A

41.13

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително
обработени, включително пергаментирани кожи, обезкос
мени, дори цепени (с изключение на тези от № 41.14):

4113.10

От кози или ярета

Промишленост

A

4113.20

От свине

Промишленост

A

4113.30

От влечуги

Промишленост

A

4113.90

Други:

4113.90.10

От щрауси

Промишленост

A

4113.90.90

Други

Промишленост

A

41.14

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано
маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или
друго покритие; метализирани кожи:

4114.10

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано
маслено-формалиново дъбени кожи)

Промишленост

A

4114.20

кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Промишленост

A

41.15

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна,
на плочи, листове или ленти, дори навити на рула; из
резки и други отпадъци от обработени кожи или от въз
становена кожа, негодни за производството на кожени из
делия; стърготини, прах и брашно от кожа:

4115.10

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна,
на плочи, листове или ленти, дори навити на рула

Промишленост

A

4115.20

Изрезки и други отпадъци от обработени кожи или от въз
становена кожа, негодни за производството на кожени из
делия; стърготини, прах и брашно от кожа

Промишленост

A

4201.00

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни
(включително ремъци, поводи, наколенници, намордници,
седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни арти
кули) от всякакъв вид материали

Промишленост

20 %

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Обувни и кожени
изделия 2

L 250/1460

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

42.02

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и
куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи
за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музи
кални инструменти или за оръжия и други подобни;
пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоа
летни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, по
ртфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за
цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за
спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пу
дриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от
естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове,
от текстилни материали, от вулканфибър или от картон,
или покрити изцяло или в по- голямата си част с тези ма
териали или с хартия:

4202.1

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и
куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други
подобни:

4202.11

С външна повърхност от естествена или от възстановена
кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.12

С външна повърхност от пластмаси или от текстилни мате
риали

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.19

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.2

Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, включително тези
без дръжки:

4202.21

С външна повърхност от естествена или от възстановена
кожа:

4202.21.10

От щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.21.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.22

С външна повърхност от пластмасови листове или от текс
тилни материали

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.29

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.3

Джобни артикули или артикули за ръчни чанти:

4202.31

С външна повърхност от естествена или от възстановена
кожа:

4202.31.10

От щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.31.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.32

С външна повърхност от пластмасови листове или от текс
тилни материали

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1461
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.39

Други

4202.9

Други:

4202.91

С външна повърхност от естествена или от възстановена
кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.92

С външна повърхност от пластмасови листове или от текс
тилни материали

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4202.99

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

42.03

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или
възстановена кожа:

4203.10

Облекла:

4203.10.10

От щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4203.10.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4203.2

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:

4203.21

Специално предназначени за практикуване на спорт

Промишленост

A

Обувни и кожени
изделия 2

4203.29

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4203.30

Колани, поясоци и колани с презрамки:

4203.30.10

От щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4203.30.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4203.40

Други допълнения към облеклото

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

4205.00

Други изделия от естествена или възстановена кожа:

4205.00.10

За технически цели

Промишленост

A

4205.00.90

Други

Промишленост

11 %

Моторни превозни
средства 1

L 250/1462

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4206.00

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

Промишленост

10 %

43.01

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опаш
ките, крачетата и други части, годни за употреба в кожу
харството) (с изключение на суровите кожи от № 41.01,
41.02 или 41.03):

4301.10

От норки, цели, дори без главите, опашките или крачетата

Селско стопанство

A

4301.30

От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“,
„персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Мон
голия или Тибет, цели, дори без главите, опашките или
крачетата

Селско стопанство

A

4301.60

От лисици, цели, дори без главите, опашките или краче
тата

Селско стопанство

A

4301.80

Други кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките
или крачетата

Селско стопанство

A

4301.90

Глави, опашки, крачета и други части, годни за употреба в
кожухарството

Селско стопанство

A

43.02

Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително
главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и из
резки), несъединени или съединени (но не посредством
други материали) (с изключение на включените в №
43.03):

4302.1

Цели кожухарски кожи, дори без главите, опашките или
крачетата, несъединени:

4302.11

От норка

Промишленост

A

4302.19

Други:

4302.19.10

От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“,
„персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Мон
голия или Тибет

Промишленост

A

4302.19.90

Други

Промишленост

A

4302.20

Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки,
несъединени

Промишленост

A

4302.30

Цели кожухарски кожи и техните части и изрезки, съеди
нени

Промишленост

A

43.03

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от
кожухарски кожи:

4303.10

Облекла и допълнения към облеклото

Промишленост

A

4303.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Обувни и кожени
изделия 1

16.9.2016 г.
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Код
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

4304.00

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени
кожухарски кожи:

4304.00.10

Облекла и допълнения към облеклото

Промишленост

A

4304.00.90

Други

Промишленост

A

44.01

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:

4401.10

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

Промишленост

A

4401.2

Дървен материал на плочки или частици:

4401.21

Иглолистен

Промишленост

A

4401.22

Други

Промишленост

A

4401.3

Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломери
рани под формата на трупчета, брикети, топчета или в по
добни форми:

4401.31

Дървесни пелети

Промишленост

A

4401.39

Други

Промишленост

A

44.02

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

4402.10

От бамбук

Промишленост

A

4402.90

Други

Промишленост

A

44.03

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник:

4403.10

Обработен с боя, креозот или други консерванти

Промишленост

A

4403.20

Друг, иглолистен

Промишленост

A

4403.4

Друг, от тропическите дървесни видове, посочени в забе
лежка 2 към подпозициите от настоящата глава:

4403.41

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти
бакау

Промишленост

A

4403.49

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1464

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

4403.9

Други:

4403.91

От дъб (Quercus spp.)

Промишленост

A

4403.92

От бук (Fagus spp.)

Промишленост

A

4403.99

Други:

4403.99.10

От видовете Podocarpus Falcatus, Podocarpus Henkelli, Podo
carpus Latifolius

Промишленост

A

4403.99.20

От вида Ocotea Bullata

Промишленост

A

4403.99.30

От вида Acacia Melanoxylon

Промишленост

A

4403.99.90

Други

Промишленост

A

44.04

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 зао
блен, но нестругован, нито извит и нито обработен по ня
какъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри,
дръжки на инструменти или други подобни; дървени
пръчки, ленти и други подобни:

4404.10

От иглолистен дървен материал

Промишленост

A

4404.20

От друг дървен материал

Промишленост

A

4405.00

Дървесен талаш; дървесно брашно

Промишленост

A

44.06

Дървени траверси за железопътни или подобни линии:

4406.10

Неимпрегнирани

Промишленост

A

4406.90

Други

Промишленост

A

44.07

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или кли
нозъбно съединен, с дебелина над 6 mm:

4407.10

Иглолистен

Промишленост

A

4407.2

От тропическите дървесни видове, посочени в забележка 2
към подпозициите от настоящата глава:

4407.21

Махагон (Swietenia spp.)

Промишленост

A

4407.22

Вирола, имбуия и балса

Промишленост

A

4407.25

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти
бакау

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4407.26

Бял лауан, бяло меранти, бяла сарая, жълто меранти, алан

Промишленост

A

4407.27

Сапели

Промишленост

A

4407.28

Ироко

Промишленост

A

4407.29

Други

Промишленост

A

4407.9

Други:

4407.91

От дъб (Quercus spp.)

Промишленост

A

4407.92

От бук (Fagus spp.)

Промишленост

A

4407.93

От клен (Acer spp.)

Промишленост

A

4407.94

От череша (Prunus spp.)

Промишленост

A

4407.95

От ясен (Fraxinus spp.)

Промишленост

A

4407.99

Други:

4407.99.10

От видовете Podocarpus Falcatus, Podocarpus Henkelli, Podo
carpus Latifolius

Промишленост

A

4407.99.20

От вида Ocotea Bullata

Промишленост

A

4407.99.30

От вида Acacia Melanoxylon

Промишленост

A

4407.99.90

Други

Промишленост

A

44.08

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез на
цепване 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, шлифован, челно или
клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm:

4408.10

От иглолистен дървен материал

Промишленост

A

4408.3

От тропическите дървесни видове, посочени в забележка 2
към подпозициите от настоящата глава:

4408.31

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти
бакау:

4408.31.10

Фурнирни листове, получени чрез нацепване на слоест
дървен материал

Промишленост

A

4408.31.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4408.39

Други:

4408.39.10

Фурнирни листове, получени чрез нацепване на слоест
дървен материал

Промишленост

A

4408.39.90

Други

Промишленост

A

4408.90

Други:

4408.90.10

Фурнирни листове, получени чрез нацепване на слоест
дървен материал

Промишленост

A

4408.90.90

Други

Промишленост

A

44.09

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 по
добен начин) по дължината на един или на няколко ръ
бове или страни, дори рендосан, шлифован или клино
зъбно съединен:

4409.10

Иглолистен

Промишленост

A

4409.2

Различен от иглолистния:

4409.21

От бамбук:

4409.21.10

Фини колчета за почистване на часовникарски и бижуте
рийни изделия; дъски за тавани и подове; паркетни дъски
и фризи, несглобени

Промишленост

A

4409.21.90

Други

Промишленост

A

4409.29

Други:

4409.29.15

Фини колчета за почистване на часовникарски и бижуте
рийни изделия; дъски за тавани и подове; паркетни дъски
и фризи, несглобени

Промишленост

A

4409.29.90

Други

Промишленост

A

44.10

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented
strand board“(OSB) и подобни плочи (например „wafer
boards“) от дървен материал или от други дървесинни мате
риали, дори агломерирани със смоли или с други орга
нични свързващи вещества:

4410.1

От дърво:

4410.11

Плочи от дървесни частици

Промишленост

A

4410.12

Плочи, наречени „oriented strand board“(ОSВ)

Промишленост

A

4410.19

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

4410.90

Други

44.11

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дърве
синни материали, дори агломерирани със смоли или други
органични свързващи вещества:

4411.1

Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF):

4411.12

С дебелина, непревишаваща 5 mm

Промишленост

A

4411.13

С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща
9 mm

Промишленост

A

4411.14

С дебелина, превишаваща 9 mm

Промишленост

A

4411.9

Други:

4411.92

С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3

Промишленост

A

4411.93

С плътност, превишаваща 0,5 g/cm3, но непревишаваща
0,8 g/cm3

Промишленост

A

4411.94

С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm3

Промишленост

A

44.12

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дър
вен материал:

4412.10

От бамбук

Промишленост

A

4412.3

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни ли
стове (различни от бамбука), с единична дебелина, непре
вишаваща 6 mm:

4412.31

С най-малко един външен пласт от тропическите дървесни
видове, посочени в забележка 2 към подпозициите от на
стоящата глава

Промишленост

A

4412.32

Други, с най-малко един външен пласт от дървен мате
риал, различен от иглолистния

Промишленост

A

4412.39

Други

Промишленост

A

4412.9

Други:

4412.94

С дъсчена, летвена или лентова сърцевина

Промишленост

A

4412.99

Други

Промишленост

A

4413.00

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

Промишленост

A

4414.00

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или
други подобни

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

44.15

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от
дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени
палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дър
вени подпори за палети:

4415.10

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи; ба
рабани за кабели

4415.20

Обикновени палети, бокс палети и други товароносители;
подпори за палети:

4415.20.10

Обикновени палети, бокс палети и други товароносители

Промишленост

A

4415.20.20

Подпори за палети

Промишленост

A

4416.00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните
части, от дървен материал, включително заготовките за
дъги

Промишленост

A

4417.00

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за
четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; ка
лъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал

Промишленост

A

44.18

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:

4418.10

Прозорци, френски прозорци и техните каси

Промишленост

A

4418.20

Врати и техните каси и прагове

Промишленост

A

4418.40

Кофражи за бетониране

Промишленост

A

4418.50

Покривни шиндри

Промишленост

A

4418.60

Стълбове и греди

Промишленост

A

4418.7

Сглобени плочи за подови покрития:

4418.71

За мозаичен под

Промишленост

A

4418.72

Други, многослойни:

4418.72.10

Паркетни плочи

Промишленост

A

4418.72.90

Други

Промишленост

A

4418.79

Други:

4418.79.10

Паркетни плочи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

4418.79.90

Други

Промишленост

A

4418.90

Други

Промишленост

A

4419.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен ма
териал

Промишленост

A

44.20

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал;
ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски из
делия и други подобни, от дървен материал; статуетки и
други изделия за украса, от дървен материал; артикули за
вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в
глава 94:

4420.10

Статуетки и други изделия за украса от дървен материал

Промишленост

A

4420.90

Други

Промишленост

A

44.21

Други изделия от дървен материал:

4421.10

Закачалки за облекла

Промишленост

A

4421.90

Други:

4421.90.05

Щипки за пране

Промишленост

A

4421.90.10

Ролки, шпули, барабани, макари за шевни конци и по
добни артикули от стругован дървен материал, за машини
за работа с текстил

Промишленост

A

4421.90.15

Дървени клечки или щифтове за обувки

Промишленост

A

4421.90.20

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки, с дъл
жина, непревишаваща 42 mm, и с дебелина или широ
чина, непревишаваща 2,1 mm

Промишленост

A

4421.90.90

Други

Промишленост

A

45.01

Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци
от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк:

4501.10

Естествен корк, необработен или само почистен

Промишленост

A

4501.90

Друг

Промишленост

A

4502.00

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна
форма или представен под формата на кубове, плочи, ли
стове или ленти с квадратна или правоъгълна форма
(включително заготовките за тапи с незаоблени краища)

Промишленост

A

45.03

Изделия от естествен корк:

4503.10

Тапи

Промишленост

A

4503.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

45.04

Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и из
делия от агломериран корк:

4504.10

Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки с вся
каква форма; плътни цилиндри, включително дисковете

Промишленост

A

4504.90

Други

Промишленост

A

46.01

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):

4601.2

Рогозки, изтривалки и решетки от растителни материали:

4601.21

От бамбук

Промишленост

A

4601.22

От ратан

Промишленост

A

4601.29

Други

Промишленост

A

4601.9

Други:

4601.92

От бамбук

Промишленост

A

4601.93

От ратан:

4601.93.10

Тъкани

Промишленост

A

4601.93.90

Други

Промишленост

A

4601.94

От други растителни материали

Промишленост

A

4601.99

Други

Промишленост

A

46.02

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от
материалите за плетене или конфекционирани с помощта
на артикулите от № 46.01; изделия от луфа:

4602.1

От растителни материали:

4602.11

От бамбук

Промишленост

A

4602.12

От ратан

Промишленост

A

4602.19

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4602.90

Други

Промишленост

A

4701.00

Механична дървесна маса

Промишленост

A

4702.00

химична дървесна маса за разтваряне

Промишленост

A

47.03

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна
от масата за разтваряне:

4703.1

Неизбелена:

4703.11

От иглолистни дървесни видове

Промишленост

A

4703.19

От други дървесни видове

Промишленост

A

4703.2

Полуизбелена или избелена:

4703.21

От иглолистни дървесни видове

Промишленост

A

4703.29

От други дървесни видове

Промишленост

A

47.04

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за
разтваряне:

4704.1

Неизбелена:

4704.11

От иглолистни дървесни видове

Промишленост

A

4704.19

От други дървесни видове

Промишленост

A

4704.2

Полуизбелена или избелена:

4704.21

От иглолистни дървесни видове

Промишленост

A

4704.29

От други дървесни видове

Промишленост

A

4705.00

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и
химична обработка

Промишленост

A

47.06

Влакнести маси, получени от хартия или картон за реци
клиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести це
лулозни материали:

4706.10

Маса от памучен линтер

Промишленост

A

4706.20

Влакнести маси, получени от хартия или картон за реци
клиране (отпадъци и остатъци)

Промишленост

A

4706.30

Други от бамбук

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4706.9

Други:

4706.91

Механични

Промишленост

A

4706.92

Химични

Промишленост

A

4706.93

Получена при съчетанието на механична и химична обра
ботка

Промишленост

A

47.07

Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и оста
тъци):

4707.10

От неизбелени крафт хартии или картони или от навъл
нени хартии или картони

Промишленост

A

4707.20

Други хартии или картони, получени главно от избелена,
но неоцветена химична маса

Промишленост

A

4707.30

Хартии или картони, получени главно от механична маса
(например вестници, списания и подобни печатни изда
ния)

Промишленост

A

4707.90

Други, включително несортирани отпадъци и остатъци

Промишленост

A

4801.00

Вестникарска хартия, на роли или на листа

Промишленост

A

48.02

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани
за писане, печатане или други графични цели, и хартии и
картони за карти или за ленти за перфориране, неперфори
рани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, с всякакви размери (с изключение на хартиите от
№ 48.01 или 48.03); хартии и картони, произведени на
отделни листове (ръчно отлята хартия):

4802.10

Хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно
отлята хартия)

Промишленост

A

4802.20

Основи от хартии и картони за светлочувствителни, топло
чувствителни или електрочувствителни хартии или кар
тони:

4802.20.20

На ленти или роли с широчина, превишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.20.90

Други

Промишленост

A

4802.40

Основи от хартии за тапети:

4802.40.20

На ленти или роли с широчина, превишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

Промишленост

A

4802.40.90

Други

4802.5

Други хартии и картони без влакна, получени по механи
чен или химико- механичен способ или на които наймного 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е
от такива влакна:

4802.54

С тегло, по-малко от 40 g/m2:

4802.54.05

С тегло 25 g/m2 или повече, но по-малко от 35 g/m2

Промишленост

A

4802.54.20

Други, на ленти или роли с широчина, превишаваща
150 mm; на листове с квадратна или правоъгълна форма,
на които едната страна превишава 360 mm и другата
страна превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.54.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.54.90

Други

Промишленост

A

4802.55

С тегло 40 g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/m2,
на роли:

4802.55.20

С широчина, превишаваща 150 mm

Промишленост

A

4802.55.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.55.90

Други

Промишленост

A

4802.56

С тегло 40 g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/m2,
на листове, на които едната страна не превишава 435 mm
и другата страна не превишава 297 mm в несгънато поло
жение:

4802.56.20

На листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.56.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.56.90

Други

Промишленост

A

4802.57

Други, с тегло 40 g/m2 или повече, но непревишаващо
150 g/m2:

4802.57.20

На ленти или роли с широчина, превишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1474

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

4802.57.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.57.90

Други

Промишленост

A

4802.58

С тегло, превишаващо 150 g/m2:

4802.58.20

На ленти или роли с широчина, превишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.58.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.58.90

Други

Промишленост

A

4802.6

Други хартии и картони, на които повече от 10 % те
гловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, по
лучени по механичен или химико-механичен способ:

4802.61

На роли:

4802.61.20

С широчина, превишаваща 150 mm

Промишленост

A

4802.61.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.61.90

Други

Промишленост

A

4802.62

На листове, на които едната страна не превишава 435 mm
и другата страна не превишава 297 mm в несгънато поло
жение:

4802.62.20

На листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.62.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

4802.62.90

Други

Промишленост

A

4802.69

Други:

4802.69.20

На ленти или роли с широчина, превишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна превишава 360 mm и другата страна преви
шава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4802.69.30

Други индиго хартии

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4802.69.90

Други

Промишленост

A

4803.00

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 хар
тии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целу
лозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани,
плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхно
стно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани,
на роли или на листове

Промишленост

A

48.04

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или
на листове (с изключение на тези в № 48.02 или 48.03):

4804.1

Крафтлайнер:

4804.11

Неизбелен

Промишленост

A

4804.19

Друг

Промишленост

A

4804.2

Крафт хартии за торби:

4804.21

Неизбелени

Промишленост

A

4804.29

Други

Промишленост

A

4804.3

Други крафт хартии и крафт картони, с тегло, непревиша
ващо 150 g/m2:

4804.31

Неизбелени

Промишленост

A

4804.39

Други

Промишленост

A

4804.4

Други крафт хартии и крафт картони, с тегло, превиша
ващо 150 g/m2 и по-малко от 225 g/m2:

4804.41

Неизбелени

Промишленост

A

4804.42

Избелени равномерно в масата си и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дър
весни влакна, получени по химичен способ

Промишленост

A

4804.49

Други

Промишленост

A

4804.5

Други крафт хартии и крафт картони с тегло, равно на или
по-голямо от 225 g/m2:

4804.51

Неизбелени

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1476

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4804.52

Избелени равномерно в масата си и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дър
весни влакна, получени по химичен способ

Промишленост

A

4804.59

Други

Промишленост

A

48.05

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на ли
стове, непретърпели допълнителна преработка или обра
ботки, различни от посочените в забележка 3 от настоя
щата глава:

4805.1

Хартия за навълняване, наречена „fluting“ (за вълнообраз
ния слой на велпапе):

4805.11

Полухимична хартия за навълняване

Промишленост

A

4805.12

Хартия от слама за навълняване

Промишленост

A

4805.19

Други

Промишленост

A

4805.2

Тестлайнер (от рециклирани влакна):

4805.24

С тегло, непревишаващо 150 g/m2

Промишленост

A

4805.25

С тегло, превишаващо 150 g/m2

Промишленост

A

4805.30

Сулфитна амбалажна хартия

Промишленост

A

4805.40

Филтърна хартия и картон

Промишленост

A

4805.50

Филцова хартия и картон

Промишленост

A

4805.9

Други:

4805.91

С тегло, непревишаващо 150 g/m2

Промишленост

A

4805.92

С тегло, превишаващо 150 g/m2, но по-малко от 225 g/
m2

Промишленост

A

4805.93

С тегло, равно на или по-голямо от 225 g/m2

Промишленост

A

48.06

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони),
маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други ка
ландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на
роли или на листове:

4806.10

Растителен пергамент

Промишленост

A

4806.20

Маслоустойчиви хартии

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4806.30

Паус

Промишленост

A

4806.40

Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, про
зрачни или полупрозрачни

Промишленост

A

4807.00

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез
слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно
подсилени, на роли или на листове

Промишленост

A

48.08

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залеп
ване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или
перфорирани, на роли или на листове (с изключение на
хартиите от № 48.03):

4808.10

Навълнени хартии и картони, дори перфорирани

Промишленост

A

4808.40

Крафтхартии, крепирани, плисирани, дори релефно щам
повани или перфорирани

Промишленост

A

4808.90

Други

Промишленост

A

48.09

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии
за копиране или типографска хартия (включително покри
тите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни
листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки),
дори напечатани, на роли или на листове:

4809.20

Хартии, наречени „автокопирни“

Промишленост

A

4809.90

Други

Промишленост

A

48.10

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, повърхно
стно декорирани или печатани, на роли или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери:

4810.1

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печа
тане или за други графични цели, без влакна, получени по
механичен или химико-механичен способ, или на които
най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържа
ние са от такива влакна:

4810.13

На роли:

4810.13.20

С широчина, непревишаваща 150 mm

Промишленост

A

4810.13.30

Други термокопирни хартии

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

4810.13.90

Други

4810.14

На листове, на които едната страна не превишава 435 mm
и другата страна не превишава 297 mm в несгънато поло
жение:

4810.14.05

Термокопирна хартия

Промишленост

A

4810.14.10

Други, на които едната страна не превишава 360 mm и
другата страна не превишава 150 mm в несгънато положе
ние

Промишленост

A

4810.14.90

Други

Промишленост

A

4810.19

Други:

4810.19.05

Термокопирна хартия

Промишленост

A

4810.19.10

Други, на ленти или роли с широчина, непревишаваща
150 mm; на листове с квадратна или правоъгълна форма,
на които едната страна не превишава 360 mm и другата
страна не превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.19.90

Други

Промишленост

A

4810.2

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печа
тане или за други графични цели, на които повече от
10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от
влакна, получени по механичен или химико-механичен
способ:

4810.22

Лека грундирана хартия, наречена „LWC“:

4810.22.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.22.90

Други

Промишленост

A

4810.29

Други:

4810.29.05

Термокопирна хартия

Промишленост

A

4810.29.10

Други, на ленти или роли с широчина, непревишаваща
150 mm; на листове с квадратна или правоъгълна форма,
на които едната страна не превишава 360 mm и другата
страна не превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.29.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4810.3

Крафт хартии и крафт картони (с изключение на видовете,
използвани за писане, печатане или за други графични
цели):

4810.31

Равномерно избелени в масата си и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дър
весни влакна, получени по химичен способ, с тегло на m2,
непревишаващо 150 g:

4810.31.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.31.90

Други

Промишленост

A

4810.32

Равномерно избелени в масата си и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дър
весни влакна, получени по химичен способ, с тегло на m2,
превишаващо 150 g/m2:

4810.32.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.32.90

Други

Промишленост

A

4810.39

Други:

4810.39.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.39.90

Други

Промишленост

A

4810.9

Други хартии и картони:

4810.92

Многослойни:

4810.92.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.92.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4810.99

Други:

4810.99.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4810.99.90

Други

Промишленост

A

48.11

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни
влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно
оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на
роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма,
с всякакви размери (с изключение на продуктите от №
48.03, 48.09 или 48.10):

4811.10

Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с
катран, битум или асфалт:

4811.10.10

Други, на ленти или роли с широчина, непревишаваща
150 mm; на листове с квадратна или правоъгълна форма,
на които едната страна не превишава 360 mm и другата
страна не превишава 150 mm в несгънато положение (с
изключение на подови настилки върху основа от хартия
или картон, дори нарязани по размер)

Промишленост

A

4811.10.90

Други

Промишленост

A

4811.4

Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой:

4811.41

Самозалепващи:

4811.41.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4811.41.90

Други

Промишленост

A

4811.49

Други:

4811.49.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4811.49.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4811.5

Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с
пластмаси (с изключение на лепилата):

4811.51

Избелени, с тегло на m2, превишаващо 150 g:

4811.51.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение (с изключение
на подови настилки върху основа от хартия или картон,
дори нарязани по размер)

Промишленост

A

4811.51.90

Други

Промишленост

A

4811.59

Други:

4811.59.05

С пластмасов филм с плътност, непревишаваща 50 ми
крона, напечатани

Промишленост

A

4811.59.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение (с изключение
на подови настилки върху основа от хартия или картон,
дори нарязани по размер)

Промишленост

A

4811.59.90

Други

Промишленост

A

4811.60

Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с
восък, парафин, стеарин, масла или глицерол:

4811.60.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

4811.60.90

Други

Промишленост

A

4811.90

Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целу
лозни влакна:

4811.90.05

С метално фолио с плътност, непревишаваща 15 микрона,
напечатани

Промишленост

A

4811.90.10

На ленти или роли с широчина, непревишаваща 150 mm;
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които
едната страна не превишава 360 mm и другата страна не
превишава 150 mm в несгънато положение

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4811.90.90

Други

Промишленост

A

4812.00

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

Промишленост

A

48.13

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на лист
чета или тръбички:

4813.10

На листчета или тръбички

Промишленост

A

4813.20

На роли с широчина, непревишаваща 5 cm

Промишленост

A

4813.90

Други

Промишленост

A

48.14

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспа
рантна хартия за прозорци:

4814.20

Тапети и подобни стенни облицовки, от намазани или по
крити хартии, с прегован, релефно щампован, оцветен, на
печатан с мотиви или по друг начин декориран слой от
пластмаса върху лицевата страна

Промишленост

A

4814.90

Други:

4814.90.10

Хартия, наречена „зърнеста“ (Ingrain)

Промишленост

A

4814.90.90

Други

Промишленост

A

48.16

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии
за копиране или типографска хартия (с изключение на
включените в № 48.09), комплекти от восъчни (цикло
стилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии:

4816.20

Хартии, наречени „автокопирни“

Промишленост

A

4816.90

Други:

4816.90.10

Индиго и подобни хартии

Промишленост

A

4816.90.90

Други

Промишленост

A

48.17

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски кар
тички и картички за кореспонденция, от хартия или кар
тон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон,
съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция:

4817.10

Пликове

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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4817.20

Листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и
картички за кореспонденция

Промишленост

A

4817.30

Кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съ
държащи комплекти от артикули за кореспонденция

Промишленост

A

48.18

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или
платна от целулозни влакна от видовете, използвани за до
макински или санитарни цели, на роли с широчина, не
превишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кър
пички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на
ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и по
добни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични ар
тикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена
маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни
влакна:

4818.10

Тоалетна хартия

Промишленост

A

4818.20

Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за
подсушаване на ръцете

Промишленост

A

4818.30

Покривки и салфетки за маса

Промишленост

A

4818.50

Облекло и допълнения към облеклото

Промишленост

A

4818.90

Други

Промишленост

A

48.19

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия,
картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна;
картонени изделия заканцеларски цели, за магазини или
подобни:

4819.10

Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон

Промишленост

A

4819.20

Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хар
тия или картон

Промишленост

A

4819.30

Торби с широчина на основата 40 cm или повече

Промишленост

A

4819.40

Други торби; пликове (различни от тези за грамофонни
плочи) и кесии, включително конусообразните

Промишленост

A

4819.50

Други опаковки, включително пликовете за грамофонни
плочи

Промишленост

A

4819.60

Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или
подобни

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

48.20

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за по
ръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хар
тиени кубове, блокове от листове за писма и подобни из
делия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии
(с подвижни листове и други), папки за досиета и други
ученически, канцеларски или книжарски артикули, от
хартия или картон, включително връзки листове и кочани
с бланки, дори съдържащи листове от индиго; албуми за
мостри или колекции и корици за книги, от хартия или
картон:

4820.10

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за по
ръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, бло
кове от листове за писма, бележници с дати иподобни из
делия

Промишленост

A

4820.20

Тетрадки

Промишленост

A

4820.30

Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и
папки за досиета

Промишленост

A

4820.40

Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи ли
стове от индиго

Промишленост

A

4820.50

Албуми за мостри или за колекции

Промишленост

A

4820.90

Други

Промишленост

A

48.21

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напеча
тани или не:

4821.10

Напечатани

Промишленост

A

4821.90

Други

Промишленост

A

48.22

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от
хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или
втвърдени:

4822.10

От видовете, използвани за навиване на текстилни конци:

4822.10.10

От видовете, използвани с текстилни машини, конусо
видни

Промишленост

A

4822.10.90

Други

Промишленост

A

4822.90

Други

Промишленост

A

48.23

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целу
лозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хар
тиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от
целулозни влакна:

4823.20

Хартия и картон, филтърни

Промишленост

A

4823.40

Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини,
листа или дискове

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код
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Сектор

Поетапна кате
гория

4823.6

Табли, чинии, чаши и подобни артикули, от хартия или
картон:

4823.61

От бамбук

Промишленост

A

4823.69

Други

Промишленост

A

4823.70

Отлети или пресовани артикули, от хартиена маса

Промишленост

A

4823.90

Други:

4823.90.03

Самозалепваща хартия, на листове или на роли

Промишленост

A

4823.90.07

Карти за жакардови или подобни текстилни машини

Промишленост

A

4823.90.10

Макари за изпридане на текстилни материали

Промишленост

A

4823.90.40

Каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на
роли, с широчина 110 mm или повече

Промишленост

A

4823.90.50

Шаблони за облекла

Промишленост

A

4823.90.80

Други, на ленти или роли с широчина, превишаваща
150 mm, но непревишаваща 360 mm

Промишленост

A

4823.90.85

Подови настилки върху основа от хартия или картон

Промишленост

A

4823.90.90

Други

Промишленост

A

49.01

Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на от
делни листове:

4901.10

На отделни листове, дори сгънати

Промишленост

A

4901.9

Други:

4901.91

Речници и енциклопедии, дори във вид на брошури

Промишленост

A

4901.99

Други

Промишленост

A

49.02

Вестници и печатни периодични издания, дори илюстро
вани или съдържащи рекламни материали:

4902.10

Излизащи най-малко 4 пъти седмично

Промишленост

A

4902.90

Други

Промишленост

A

4903.00

Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или
оцветяване, предназначени за деца

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1486

Официален вестник на Европейския съюз

BG
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4904.00

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

Промишленост

A

49.05

Картографски изделия от всякакъв вид, включително напе
чатаните стенни карти, топографски планове и глобуси:

4905.10

Глобуси

Промишленост

A

4905.9

Други:

4905.91

Във вид на книги или брошури

Промишленост

A

4905.99

Други

Промишленост

A

4906.00

Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други
промишлени, търговски, топографски или подобни пла
нове и чертежи в оригинал, ръчно изработени; ръкописни
текстове; фотографски копия върху чувствителна хартия и
получени с индиго копия на горепосочените планове, чер
тежи или текстове

Промишленост

A

4907.00

Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в
обращение или предназначени да бъдат в обращение в
страната, в която имат или ще имат призната номинална
стойност; гербована хартия; банкноти; чекове, акции или
облигации и подобни ценни книжа:

4907.00.10

Пощенски, таксови и подобни марки

Промишленост

A

4907.00.30

Пътнически чекове и менителници, в чуждестранна валута

Промишленост

A

4907.00.90

Други

Промишленост

A

49.08

Превадки от всякакъв вид:

4908.10

Остъкляващи превадки:

4908.10.10

На роли, с широчина 150 cm или повече и с широчина
на напечатаната повърхност най-малко 130 cm

Промишленост

A

4908.10.90

Други

Промишленост

A

4908.90

Други:

4908.90.10

На роли, с широчина 150 cm или повече и с широчина
на напечатаната повърхност най-малко 130 cm

Промишленост

A

4908.90.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

4909.00

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; кар
тички с напечатани пожелания или лични съобщения,
дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или
апликации

Промишленост

A

4910.00

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително ка
лендари във вид на блокове с откъсващи се листове

Промишленост

A

49.11

Други печатни произведения, включително картини, гра
вюри и фотографии:

4911.10

Печатни рекламни материали, търговски каталози и по
добни:

4911.10.10

Каталози, ценоразписи и търговски печатни издания на
фирми или лица, които нямат място на основна стопанска
дейност в републиката, нито представител, притежаващ ак
ции, в републиката

Промишленост

A

4911.10.20

Печатни издания и други рекламни материали, свързани с
панаири, изложения и туризъм в чужбина

Промишленост

A

4911.10.30

Изрязани мостри от плат, кожа, линолеум, тапети, килими
или пластмаси във вид книги или брошури; картончета с
цветове за бои и подобни покрития за измазване на по
върхности, дори във вид на книги или брошури

Промишленост

A

4911.10.90

Други

Промишленост

A

4911.9

Други:

4911.91

Картини, гравюри и фотографии

Промишленост

A

4911.99

Други:

4911.99.10

Девизи и текстове с религиозно съдържание

Промишленост

A

4911.99.90

Други

Промишленост

A

5001.00

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

Селско стопанство

A

5002.00

Сурова коприна („греж“) (неусукана)

Селско стопанство

A

5003.00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите,
негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлак
нените текстилни материали)

Промишленост

A

5004.00

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от
копринени отпадъци), непригодени за продажба на дребно

Промишленост

A

5005.00

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

Промишленост

A

5006.00

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна, пригодени за продажба на дребно; нишки
от Месина

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

50.07

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна:

5007.10

Тъкани от отпадъци от копринен дреб

Промишленост

A

5007.20

Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече есте
ствена коприна или отпадъци от естествена коприна, раз
лични от копринен дреб (буретни прежди)

Промишленост

A

5007.90

Други тъкани

Промишленост

A

51.01

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

5101.1

Непрани (серяви), включително вълните, измити върху
животното:

5101.11

Стригани вълни

Селско стопанство

A

5101.19

Други

Селско стопанство

A

5101.2

Обезмаслени, некарбонизирани:

5101.21

Стригани вълни

Селско стопанство

A

5101.29

Други

Селско стопанство

A

5101.30

Карбонизирани:

5101.30.10

Неизбелени, нито обагрени или обработени по друг начин

Селско стопанство

A

5101.30.20

Избелени, обагрени или обработени по друг начин

Селско стопанство

A

51.02

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито
камгарни:

5102.1

Фини животински косми:

5102.11

От кашмирска коза:

5102.11.10

Само избелени или обагрени

Селско стопанство

A

5102.11.90

Други

Селско стопанство

A

5102.19

Други:

5102.19.10

Само избелени или обагрени

Селско стопанство

A

5102.19.90

Други

Селско стопанство

A

5102.20

Груби животински косми:

5102.20.10

Само избелени

Селско стопанство

A

5102.20.90

Други

Селско стопанство

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

51.03

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински
косми, включително отпадъците от прежди, с изключение
на развлакнените отпадъци:

5103.10

Дреб от вълна или от фини животински косми

Селско стопанство

A

5103.20

Други отпадъци от вълна или от фини животински косми

Селско стопанство

A

5103.30

Отпадъци от груби животински косми

Селско стопанство

A

5104.00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби
животински косми

Промишленост

A

51.05

Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни
или камгарни (включително безразборно камгарирана
вълна):

5105.10

Щрайхгарна вълна

Промишленост

A

5105.2

Камгарна вълна:

5105.21

Безразборно камгарирана вълна

Промишленост

A

5105.29

Други

Промишленост

A

5105.3

Фини животински косми, щрайхгарни или камгарни:

5105.31

От кашмирска коза

Промишленост

A

5105.39

Други

Промишленост

A

5105.40

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

Промишленост

A

51.06

Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба
на дребно:

5106.10

Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна

Промишленост

A

5106.20

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна

Промишленост

A

51.07

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на
дребно:

5107.10

Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5107.20

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

51.08

Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или кам
гарни, непригодени за продажба на дребно:

5108.10

Щрайхгарни

Промишленост

A

5108.20

Камгарни

Промишленост

A

L 250/1490
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

51.09

Прежди от вълна или от фини животински косми, приго
дени за продажба на дребно:

5109.10

Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини
животински косми:

5109.10.10

Единични прежди от щрайхгарна вълна, с линейна плът
ност 2 000 dtex или повече

Промишленост

A

5109.10.20

Единични прежди от камгарна вълна, с линейна плътност
2 000 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.10.30

Единични прежди от фини животински косми, с линейна
плътност 2 000 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.10.40

Други прежди само от вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.10.50

Други прежди от вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.10.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.90

Други:

5109.90.10

Единични прежди от щрайхгарна вълна, с линейна плът
ност 2 000 dtex или повече

Промишленост

A

5109.90.20

Единични прежди от камгарна вълна, с линейна плътност
2 000 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.90.30

Единични прежди от фини животински косми, с линейна
плътност 2 000 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.90.40

Други прежди само от вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.90.50

Други прежди от вълна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5109.90.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5110.00

Прежди от груби животински косми или от конски косми
(включително обвитите прежди от конски косми), дори
пригодени за продажба на дребно

Промишленост

A

51.11

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини жи
вотински косми:

5111.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини
животински косми:

5111.11

С тегло, непревишаващо 300 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.
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5111.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5111.20

Други, смесени предимно или само със синтетични или из
куствени нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5111.30

Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични
или изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5111.90

Други

Промишленост

A

51.12

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини живо
тински косми:

5112.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини
животински косми:

5112.11

С тегло, непревишаващо 200 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5112.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5112.20

Други, смесени предимно или само със синтетични или из
куствени нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5112.30

Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични
или изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5112.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5113.00

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5201.00

Памук, некардиран, нито пениран:

5201.00.10

Неомаганен

Селско стопанство

A

5201.00.20

Само омаганен

Селско стопанство

A

5201.00.90

Друг

Селско стопанство

A

52.02

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и
развлакнените отпадъци):

5202.10

Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)

Селско стопанство

A

5202.9

Други:

5202.91

Развлакнени отпадъци

Селско стопанство

A

5202.99

Други

Селско стопанство

A

5203.00

Памук, кардиран или пениран

Селско стопанство

A
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52.04

Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на
дребно:

5204.1

Непригодени за продажба на дребно:

5204.11

Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5204.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5204.20

Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

52.05

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдър
жащи тегловно 85 % или повече памук, непригодени за
продажба на дребно:

5205.1

Единични прежди от непенирани влакна:

5205.11

С линейна плътност 714,29 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.12

С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не помалка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.13

С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не помалка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.14

С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не помалка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.15

С линейна плътност, по-малка от125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.2

Единични прежди от пенирани влакна:

5205.21

С линейна плътност 714,29 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.22

С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не помалка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.23

С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не помалка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.24

С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не помалка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.26

С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не помалка от 106,38 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.27

С линейна плътност, по-малка от 106,38 dtex, но не помалка от 83,33 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

16.9.2016 г.
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Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.28

С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex

5205.3

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от не
пенирани влакна:

5205.31

С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex
или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.32

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.33

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.34

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.35

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.4

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пе
нирани влакна:

5205.41

С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex
или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.42

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.43

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.44

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.46

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.47

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5205.48

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
83,33 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

52.06

Памучни прежди (различни от шевните конци), съдър
жащи тегловно по- малко от 85 % памук, непригодени за
продажба на дребно:

5206.1

Единични прежди от непенирани влакна:

5206.11

С линейна плътност 714,29 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.12

С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не помалка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди
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5206.13

С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не помалка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.14

С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не помалка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.15

С линейна плътност, по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.2

Единични прежди от пенирани влакна:

5206.21

С линейна плътност 714,29 dtex или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.22

С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не помалка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.23

С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не помалка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.24

С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не помалка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.25

С линейна плътност, по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.3

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от не
пенирани влакна:

5206.31

С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex
или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.32

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.33

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.34

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.35

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.4

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пе
нирани влакна:

5206.41

С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex
или повече

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.42

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

Код
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5206.43

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.44

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5206.45

С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от
125 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

52.07

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

5207.10

Съдържащи тегловно 85 % или повече памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5207.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

52.08

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % па
мук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

5208.1

Неизбелени:

5208.11

Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.12

Със сплитка лито, с тегло, превишаващо100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.13

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.2

Избелени:

5208.21

Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.22

Със сплитка лито, с тегло, превишаващо100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.23

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.29

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.3

Обагрени:

5208.31

Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.32

Със сплитка лито, с тегло, превишаващо100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

Код
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5208.33

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.39

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.4

От прежди с различни цветове:

5208.41

Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.42

Със сплитка лито, с тегло, превишаващо100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.43

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.5

Печатани:

5208.51

Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.52

Със сплитка лито, с тегло, превишаващо100 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5208.59

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

52.09

Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече
памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2:

5209.1

Неизбелени:

5209.11

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.12

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.2

Избелени:

5209.21

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.22

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.29

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

Код
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5209.3

Обагрени:

5209.31

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.32

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.39

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.4

От прежди с различни цветове:

5209.41

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.42

Тъкани, наречени „деним“

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.43

Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.5

Печатани:

5209.51

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.52

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5209.59

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

52.10

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 %
памук, смесени предимно или само със синтетични или
изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

5210.1

Неизбелени:

5210.11

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.2

Избелени:

5210.21

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.29

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1498

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5210.3

Обагрени:

5210.31

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.32

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.39

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.4

От прежди с различни цветове:

5210.41

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.5

Печатани:

5210.51

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5210.59

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

52.11

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 %
памук, смесени предимно или само със синтетични или
изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2:

5211.1

Неизбелени:

5211.11

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.12

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.20

Избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.3

Обагрени:

5211.31

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.32

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.39

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1499

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5211.4

От прежди с различни цветове:

5211.41

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.42

Тъкани, наречени „деним“

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.43

Други тъкани със сплитка кепър, включително равноличен
кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.5

Печатани:

5211.51

Със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.52

Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто
повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5211.59

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

52.12

Други памучни тъкани:

5212.1

С тегло, непревишаващо 200 g/m2:

5212.11

Неизбелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.12

Избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.13

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.14

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.15

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.2

С тегло, превишаващо 200 g/m2:

5212.21

Неизбелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.22

Избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.23

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1500

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5212.24

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5212.25

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

53.01

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпа
дъци от лен (включително отпадъците от прежди и раз
влакнените отпадъци):

5301.10

Необработен или отопен лен

Селско стопанство

X

5301.2

Очукан, швингован, ресан или по друг начин обработен
лен, непреден:

5301.21

Очукан или швингован

Селско стопанство

X

5301.29

Други

Селско стопанство

X

5301.30

Дреб и отпадъци от лен

Селско стопанство

X

53.02

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но
непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъ
ците от прежди и развлакнените отпадъци):

5302.10

Необработен или отопен коноп

Селско стопанство

X

5302.90

Други

Селско стопанство

X

53.03

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)

5303.10

Юта и други текстилни ликови влакна, необработени или
отопени

Промишленост

X

5303.90

Други

Промишленост

A

5305.00

Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis
nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоме
нати, нито включени другаде, необработени или обрабо
тени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна
(включително отпадъците от прежди и развлакнените от
падъци)

Промишленост

A

53.06

Прежди от лен:

5306.10

Единичен

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5306.20

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1501

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

53.07

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от
№ 53.03:

5307.10

Единични

Промишленост

X

5307.20

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

X

53.08

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени
прежди:

5308.10

Прежди от кокосови влакна

Промишленост

A

5308.20

Конопени прежди

Промишленост

X

5308.90

Други

Промишленост

A

53.09

Тъкани от лен:

5309.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече лен:

5309.11

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5309.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5309.2

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % лен:

5309.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5309.29

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

53.10

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от
№ 53.03:

5310.10

Неизбелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5310.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5311.00

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от
хартиени прежди

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

54.01

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори
пригодени за продажба на дребно:

5401.10

От синтетични нишки

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

L 250/1502

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5401.20

От изкуствени нишки:

5401.20.10

Пригодени за продажба на дребно

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5401.20.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

54.02

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните
конци), непригодени за продажба на дребно, включително
синтетичните монофиламенти с линейна плътност, помалка от 67 dtex:

5402.1

Прежди с висока здравина, от найлон или други полиа
миди:

5402.11

От арамиди

Промишленост

A

5402.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.20

Прежди с висока здравина, от полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.3

Текстурирани прежди:

5402.31

От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност
на единичната прежда не повече от 500 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.32

От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност
на единичната прежда повече от 500 dtex

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.33

От полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.34

От полипропилен

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.39

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.4

Други прежди, единични, без сук или със сук, непревиша
ващ 50 сука на метър:

5402.44

От еластомери:

5402.44.10

От полиуретан

Промишленост

A

5402.44.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.45

Други, от найлон или от други полиамиди

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1503

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5402.46

Други, от полиестери, частично ориентирани

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.47

Други, от полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.48

Други, от полипропилен

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.49

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.5

Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50:

5402.51

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.52

От полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.59

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.6

Други прежди, усукани или корд (многократно пресу
кани):

5402.61

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.62

От полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5402.69

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

54.03

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните
конци), непригодени за продажба на дребно, включително
изкуствените монофиламенти с линейна плътност, помалка от 67 dtex:

5403.10

Прежди с висока здравина, от вискозна коприна

Промишленост

A

5403.3

Други прежди, единични:

5403.31

От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ
120 сука на метър:

5403.31.10

Текстурирани прежди с линейна плътност, превишаваща
150 dtex, но непревишаваща 700 dtex

Промишленост

PM40

5403.31.20

Други текстурирани прежди (с изключение на тези с ли
нейна плътност, превишаваща 150 dtex, но непревиша
ваща 700 dtex)

Промишленост

A

Текстил — прежди

L 250/1504

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

5403.31.90

Други

5403.32

От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на
метър:

5403.32.10

Текстурирани прежди с линейна плътност, превишаваща
150 dtex, но непревишаваща 700 dtex

Промишленост

PM40

5403.32.20

Други текстурирани прежди (с изключение на тези с ли
нейна плътност, превишаваща 150 dtex, но непревиша
ваща 700 dtex)

Промишленост

A

5403.32.90

Други

Промишленост

A

5403.33

От ацетатна коприна

5403.33.10

Текстурирани прежди с линейна плътност, превишаваща
150 dtex, но непревишаваща 700 dtex

Промишленост

PM40

5403.33.20

Други текстурирани прежди (с изключение на тези с ли
нейна плътност, превишаваща 150 dtex, но непревиша
ваща 700 dtex)

Промишленост

A

5403.33.90

Други

Промишленост

A

5403.39

Други:

5403.39.10

Текстурирани прежди от целулозни влакна с линейна
плътност, превишаваща 150 dtex, но непревишаваща 700
dtex

Промишленост

PM40

5403.39.20

Други текстурирани прежди от целулозни влакна (с из
ключение на тези с линейна плътност, превишаваща 150
dtex, но непревишаваща 700 dtex)

Промишленост

A

5403.39.90

Други

Промишленост

A

5403.4

Други прежди, усукани или корд (многократно пресу
кани):

5403.41

От вискозна коприна:

5403.41.10

Текстурирани прежди с линейна плътност, превишаваща
150 dtex, но непревишаваща 700 dtex

Промишленост

PM40

5403.41.20

Други текстурирани прежди (с изключение на тези с ли
нейна плътност, превишаваща 150 dtex, но непревиша
ваща 700 dtex)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Текстил — прежди

Текстил — прежди

Текстил — прежди

Текстил — прежди

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1505

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5403.41.90

Други

5403.42

От ацетатна коприна:

5403.42.10

Текстурирани прежди с линейна плътност, превишаваща
150 dtex, но непревишаваща 700 dtex

Промишленост

PM40

5403.42.20

Други текстурирани прежди (с изключение на тези с ли
нейна плътност, превишаваща 150 dtex, но непревиша
ваща 700 dtex)

Промишленост

A

5403.42.90

Други

Промишленост

A

5403.49

Други:

5403.49.20

Текстурирани прежди от целулозни влакна с линейна
плътност, превишаваща 150 dtex, но непревишаваща 700
dtex

Промишленост

PM40

5403.49.25

Текстурирани прежди от целулозни влакна с линейна
плътност, непревишаваща 150 dtex, и тези с линейна
плътност, превишаваща 700 dtex

Промишленост

A

5403.49.30

Други прежди от целулозни влакна

Промишленост

A

5403.49.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

54.04

Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна
или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно се
чение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (на
пример изкуствена слама) от синтетични текстилни мате
риали, чиято видима широчина не превишава 5 mm:

5404.1

Монофиламенти:

5404.11

От еластомери

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5404.12

Други, от полипропилен

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5404.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5404.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5405.00

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна
или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно се
чение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (на
пример изкуствена слама) от изкуствени текстилни мате
риали, чиято видима широчина не превишава 5 mm

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

Текстил — прежди

Текстил — прежди

L 250/1506

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5406.00

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни
от шевните конци), пригодени за продажба на дребно:

5406.00.10

Прежди от синтетични нишки

Промишленост

A

5406.00.20

Прежди от изкуствени нишки

Промишленост

A

54.07

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъ
каните, получени от продуктите от № 54.04:

5407.10

Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от найлон
или от други полиамиди, или от полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.20

Тъкани, получени от ленти или от подобни форми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.30

„Тъкани“, посочени в забележка 9 от раздел ХI

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.4

Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % ни
шки от найлон или от други полиамиди:

5407.41

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.42

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.43

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.44

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.5

Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече текс
турирани нишки от полиестер:

5407.51

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.52

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.53

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.54

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.6

Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % ни
шки от полиестер:

5407.61

Съдържащи тегловно 85 % или повече нетекстурирани ни
шки от полиестер

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1507

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.69

Други

5407.7

Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече син
тетични нишки:

5407.71

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.72

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.73

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.74

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.8

Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % син
тетични нишки и смесени предимно или само с памук:

5407.81

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.82

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.83

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.84

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.9

Други тъкани:

5407.91

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.92

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.93

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5407.94

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

54.08

Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъ
каните, получени от продуктите от № 54.05:

5408.10

Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от ви
скозна коприна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1508

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5408.2

Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече изку
ствени нишки, ленти или подобни форми:

5408.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.22

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.23

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.24

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.3

Други тъкани:

5408.31

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.32

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.33

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5408.34

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

55.01

Кабели от синтетични нишки:

5501.10

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

A

5501.20

От полиестери

Промишленост

A

5501.30

Акрилни или модакрилни

Промишленост

A

5501.40

От полипропилен

Промишленост

A

5501.90

Други

Промишленост

A

5502.00

Кабели от изкуствени нишки

Промишленост

A

55.03

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пени
рани, нито обработени по друг начин за предене:

5503.1

От найлон или от други полиамиди:

5503.11

От арамиди

Промишленост

A

5503.19

Други

Промишленост

A

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1509

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5503.20

От полиестери

Промишленост

A

5503.30

Акрилни или модакрилни

Промишленост

A

5503.40

От полипропилен

Промишленост

A

5503.90

Други

Промишленост

A

55.04

Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани,
нито обработени по друг начин, за предене:

5504.10

От вискозна коприна

Промишленост

A

5504.90

Други

Промишленост

A

55.05

Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включи
телно дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпа
дъци):

5505.10

От синтетични влакна:

5505.10.30

От полиестери или от полипропилен

Промишленост

A

5505.10.90

Други

Промишленост

A

5505.20

От изкуствени влакна

Промишленост

A

55.06

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или
обработени по друг начин, за предене:

5506.10

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

A

5506.20

От полиестери

Промишленост

A

5506.30

Акрилни или модакрилни

Промишленост

A

5506.90

Други

Промишленост

A

5507.00

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или
обработени по друг начин, за предене

Промишленост

A

55.08

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни
влакна, дори пригодени за продажба на дребно:

5508.10

От синтетични щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5508.20

От изкуствени щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

L 250/1510

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

55.09

Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно:

5509.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни влакна от
найлон или от други полиамиди:

5509.11

Единични

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.12

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.2

Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни ща
пелни влакна:

5509.21

Единични

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.22

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.3

Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или мода
крилни щапелни влакна:

5509.31

Единични

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.32

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.4

Други прежди, съдържащи тегловно най-малко 85 % син
тетични щапелни влакна:

5509.41

Единични

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.42

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.5

Други прежди от полиестерни щапелни влакна:

5509.51

Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.52

Смесени предимно или само с вълна или с фини животин
ски косми

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.53

Смесени предимно или само с памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.59

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.6

Други прежди от акрилни или модакрилни щапелни
влакна:

5509.61

Смесени предимно или само с вълна или с фини животин
ски косми

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1511

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5509.62

Смесени предимно или само с памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.69

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.9

Други прежди:

5509.91

Смесени предимно или само с вълна или с фини животин
ски косми

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.92

Смесени предимно или само с памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5509.99

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

55.10

Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно:

5510.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени ща
пелни влакна:

5510.11

Единични

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5510.12

Усукани или корд (многократно пресукани)

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5510.20

Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5510.30

Други прежди, смесени предимно или само с памук

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5510.90

Други прежди

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

55.11

Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна
(различни от шевните конци), пригодени за продажба на
дребно:

5511.10

От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно наймалко 85 % от тези влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5511.20

От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно помалко от 85 % от тези влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5511.30

От изкуствени щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

55.12

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно 85 % или повече синтетични щапелни влакна:

5512.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни ща
пелни влакна:

5512.11

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1512

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5512.19

Други

5512.2

Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или мода
крилни щапелни влакна:

5512.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5512.29

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5512.9

Други:

5512.91

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5512.99

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

55.13

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени пре
димно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/
m2:

5513.1

Неизбелени или избелени:

5513.11

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.12

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, вклю
чително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.13

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.2

Обагрени:

5513.21

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.23

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.29

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.3

От прежди с различни цветове:

5513.31

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.
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L 250/1513

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.39

Други тъкани

5513.4

Печатани:

5513.41

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5513.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

55.14

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени пре
димно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2:

5514.1

Неизбелени или избелени:

5514.11

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.12

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, вклю
чително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.19

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.2

Обагрени:

5514.21

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.22

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, вклю
чително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.23

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.29

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.30

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.4

Печатани:

5514.41

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.42

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка кепър, вклю
чително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1514
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5514.43

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5514.49

Други тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

55.15

Други тъкани of синтетични щапелни влакна:

5515.1

От полиестерни щапелни влакна:

5515.11

Смесени предимно или само с щапелни влакна от ви
скозна коприна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.12

Смесени предимно или само със синтетични или изку
ствени нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.13

Смесени предимно или само с вълна или с фини животин
ски косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.2

От акрилни или модакрилни щапелни влакна:

5515.21

Смесени предимно или само със синтетични или изку
ствени нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.22

Смесени предимно или само с вълна или с фини животин
ски косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.29

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.9

Други тъкани:

5515.91

Смесени предимно или само със синтетични или изку
ствени нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5515.99

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

55.16

Тъкани от изкуствени щапелни влакна:

5516.1

Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени ща
пелни влакна:

5516.11

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.12

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.13

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.
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BG

Код

Описание

L 250/1515

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.14

Печатани

5516.2

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени ща
пелни влакна, смесени предимно или само със синтетични
или изкуствени нишки:

5516.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.22

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.23

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.24

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.3

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени ща
пелни влакна, смесени предимно или само с вълна или с
фини животински косми:

5516.31

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.32

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.33

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.34

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.4

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени ща
пелни влакна, смесени предимно или само с памук:

5516.41

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.42

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.43

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.44

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.9

Други:

5516.91

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1516

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5516.92

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.93

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5516.94

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

56.01

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:

5601.2

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати:

5601.21

От памук

Промишленост

A

5601.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

A

5601.29

Други

Промишленост

A

5601.30

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

Промишленост

A

56.02

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ла
минирани:

5602.10

Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода
прошивоплетене

Промишленост

A

5602.2

Други филцове, неимпрегнирани, нито промазани, нито
покрити, нито ламинирани:

5602.21

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

A

5602.29

От други текстилни материали

Промишленост

A

5602.90

Други

Промишленост

A

56.03

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, про
мазани, покрити или ламинирани:

5603.1

От синтетични или изкуствени нишки:

5603.11

С тегло, непревишаващо 25 g/m2:

5603.11.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.11.90

Други

Промишленост

A

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1517

Сектор

Поетапна кате
гория

5603.12

С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревишаващо 70 g/
m2:

5603.12.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.12.90

Други

Промишленост

A

5603.13

С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 150 g/
m2:

5603.13.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.13.90

Други

Промишленост

A

5603.14

С тегло, превишаващо 150 g/m2:

5603.14.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.14.90

Други

Промишленост

A

5603.9

Други:

5603.91

С тегло, непревишаващо 25 g/m2:

5603.91.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.91.90

Други

Промишленост

A

5603.92

С тегло, превишаващо25 g/m2, но непревишаващо 70 g/
m2:

5603.92.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.92.90

Други

Промишленост

A

5603.93

С тегло, превишаващо70 g/m2, но непревишаващо 150 g/
m2:

5603.93.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.93.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1518

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5603.94

С тегло, превишаващо150 g/m2:

5603.94.10

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с
пластмаси

Промишленост

A

5603.94.90

Други

Промишленост

A

56.04

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни
прежди, ленти и подобни форми от № 54.04 или 54.05,
импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук
или с пластмаси:

5604.10

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5604.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5605.00

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени
от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от
№ 54.04 или 54.05, комбинирани с метал под формата
на конци, ленти или прах или покрити с метал

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5606.00

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от №
54.04 или 54.05 (с изключение на тези от № 56.05 и
различни от обвитите прежди от конски косми); шенилна
прежда; прежди, наречени „във верижка“:

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

56.07

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори им
прегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или
с пластмаси:

5607.2

От сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе:

5607.21

Канапи за свързване или връзване

Промишленост

A

5607.29

Други

Промишленост

A

5607.4

От полиетилен или полипропилен:

5607.41

Канапи за свързване или връзване

Промишленост

A

5607.49

Други

Промишленост

A

5607.50

От други синтетични влакна

Промишленост

A

5607.90

Други:

5607.90.10

Плетена имитация на катгут от изкуствени влакна

Промишленост

A

16.9.2016 г.
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L 250/1519
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

5607.90.20

От юта или от други ликови текстилни влакна от №
53.03

Промишленост

A

5607.90.90

Други

Промишленост

A

56.08

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, из
работени от канапи, въжета или дебели въжета; конфек
ционирани мрежи за риболов и други конфекционирани
мрежи, изработени от текстилни материали:

5608.1

От синтетични или изкуствени текстилни материали:

5608.11

Конфекционирани мрежи за риболов

Промишленост

A

5608.19

Други

Промишленост

A

5608.90

Други

Промишленост

A

5609.00

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от
№ 54.04 или 54.05, от канапи, въжета или дебели въ
жета, неупоменати, нито включени другаде

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

57.01

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

5701.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5701.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

57.02

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текс
тилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфек
ционирани, включително килимите, наречени „Kelеm“,
„Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни ки
лими:

5702.10

Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и
подобни ръчно тъкани килими

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5702.20

Подови настилки от кокосови влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.3

Други, с влас, неконфекционирани:

5702.31

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.32

От синтетични или изкуствени текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

Код
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Код
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5702.4

Други, с влас, конфекционирани:

5702.41

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.42

От синтетични или изкуствени текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.49

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.50

Други, без влас, неконфекционирани

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.9

Други, без влас, неконфекционирани:

5702.91

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.92

От синтетични или изкуствени текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5702.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

57.03

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

5703.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5703.20

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5703.30

От други синтетични или изкуствени текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5703.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

57.04

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

5704.10

С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5704.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5705.00

Други килими и подови настилки от текстилни материали,
дори конфекционирани

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

58.01

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна пре
жда (с изключение на артикулите от № 58.02 или 58.06):

5801.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.2

От памук:

5801.21

Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.22

Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан
флор

Промишленост

A

5801.23

Други кадифета и плюшове, вътъчни

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.26

Тъкани от шенилна прежда

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.27

Кадифета и плюшове, основни

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.3

От синтетични или от изкуствени влакна:

5801.31

Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.32

Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан
флор

Промишленост

A

5801.33

Други кадифета и плюшове, вътъчни

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.36

Тъкани от шенилна прежда

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.37

Кадифета и плюшове, основни:

5801.37.10

Кадифе, с тегло, превишаващо 275 g/m2

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.37.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5801.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1522
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

58.02

Хавлиени тъкани (с изключение на артикулите от
№ 58.06); тъфтинг изделия (с изключение на продуктите
от № 57.03):

5802.1

Хавлиени тъкани от памук:

5802.11

Неизбелени

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5802.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5802.20

Хавлиени тъкани от други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5802.30

Тъфтинг изделия

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5803.00

Тъкани със сплитка гаце (с изключение на артикулите от
№ 58.06)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

58.04

Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъка
ните и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или
на мотиви (с изключение на артикулите от № 60.02 до
60.06):

5804.10

Тюлове и други мрежести тъкани

Промишленост

A

5804.2

Машинно изработени дантели:

5804.21

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

A

5804.29

От други текстилни материали

Промишленост

A

5804.30

Ръчно изработени дантели

Промишленост

A

5805.00

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubus
son“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани го
блени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори
конфекционирани

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

58.06

Ленти (с изключение на артикулите от № 58.07); ленти,
състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са
свързани с лепило:

5806.10

Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда
или от хавлиени тъкани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.
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BG

L 250/1523

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5806.20

Други ленти, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди
от еластомери или каучукови нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5806.3

Други тъкани:

5806.31

От памук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5806.32

От синтетични или изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5806.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5806.40

Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито пара
лелни нишки са свързани с лепило

Промишленост

A

58.07

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни мате
риали, на парче, на ленти или изрязани във форма или го
лемина, небродирани:

5807.10

Тъкани

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5807.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

58.08

Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и
аналогични орнаментни артикули, на парче без бродерия,
различни от тези от трикотаж; пискюли, помпони и по
добни артикули:

5808.10

Галони и ширити на парче

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5808.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5809.00

Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди
или от метализирани текстилни прежди от № 56.05, от
видовете, използвани за облекло, мебелиране или за по
добни употреби, неупоменати, нито включени другаде

Промишленост

A

58.10

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви:

5810.10

Бродерии без видима основа (химични или въздушни бро
дерии и бродерии с изрязана основа):

5810.10.10

Бродирана дантела

Промишленост

PM40

Код

Текстил — прежди

L 250/1524

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5810.10.90

Други

5810.9

Други бродерии:

5810.91

От памук:

5810.91.10

Бродирана дантела

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5810.91.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5810.92

От синтетични или от изкуствени влакна:

5810.92.10

Бродирана дантела

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5810.92.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5810.99

От други текстилни материали:

5810.99.10

Бродирана дантела

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5810.99.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5811.00

Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от
един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ мате
риал и съединени чрез прошиване, капитониране или по
друг начин (с изключение на бродериите от № 58.10):

5811.00.45

От тюлове и други мрежести тъкани, различни от тъкá
ните, трикотажните или плетените, без фигурални мотиви,
неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ла
минирани

Промишленост

A

5811.00.90

Други

Промишленост

PM40

59.01

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 транс
паранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване;
твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от ви
довете, използвани в шапкарството:

5901.10

Тъкани, промазани с лепило или с нишестени материали
от видовете, използвани за подвързване на книги и в кар
тонажното производство, производството на калъфи или
подобни приложения

Промишленост

A

Текстил —
домашен

16.9.2016 г.
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BG

Код

Описание

L 250/1525

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Текстил — тъкани

5901.90

Други:

5901.90.10

Копирни платна или транспаранти за рисуване

Промишленост

PM40

5901.90.20

Платна, приготвени за рисуване

Промишленост

A

5901.90.30

Други, тъкáни, съдържащи тегловно повече от 50 % целу
лозни влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5901.90.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

59.02

Платна за пневматични гуми, получени на основата на
прежди с висока здравина, от найлон или от други полиа
миди, от полиестери или от вискозна коприна:

5902.10

От найлон или от други полиамиди

Промишленост

A

5902.20

От полиестери

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5902.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

59.03

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламини
рани с пластмаси (с изключение на тези от № 59.02):

5903.10

С поли(винилхлорид):

5903.10.10

Брезент със сплитка лито, с тегло на основната текстилна
тъкан, превишаващо 340 g/m2, покрит

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.10.20

Електроизолационни ленти

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5903.10.40

Други, съдържащи микросфери от стъкло

Промишленост

A

5903.10.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.20

С полиуретан:

5903.20.10

Брезент със сплитка лито, с тегло на основната текстилна
тъкан, превишаващо 340 g/m2, покрит

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.20.20

Електроизолационни ленти

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

L 250/1526

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

5903.20.40

Други, съдържащи микросфери от стъкло

Промишленост

A

5903.20.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.90

Други:

5903.90.10

Брезент със сплитка лито, с тегло на основната текстилна
тъкан, превишаващо 340 g/m2, покрит

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.90.20

Електроизолационни ленти

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5903.90.35

Други, съдържащи микросфери от стъкло

Промишленост

A

5903.90.40

Други, с тегло, по-малко от 200 g/m2 и с широчина или с
дължина на обиколката, превишаваща 200 mm

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.90.50

Други, с тегло 200 g/m2 или повече и с широчина или с
дължина на обиколката, превишаваща 200 mm

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5903.90.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

59.04

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от
един слой или от едно покритие, нанесено върху текс
тилна основа, дори изрязани:

5904.10

Линолеуми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5904.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5905.00

Стенни облицовки от текстилни материали:

5905.00.20

От тюлове, от други мрежести тъкани или от дантела

Промишленост

A

5905.00.30

Съставени от прежди, разположени успоредно върху ос
нова

Промишленост

A

5905.00.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

59.06

Гумирани тъкани (с изключение на тези от № 59.02):

5906.10

Лепливи ленти с широчина, непревишаваща 20 cm:

5906.10.10

Електроизолационни ленти

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

16.9.2016 г.
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BG

L 250/1527
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

5906.10.15

Тъкани от поливинил алкохол с широчина 30 mm или
повече, но непревишаваща 60 mm, и с тегло 60 g/m2 или
повече, но непревишаващо 130 g/m2

Промишленост

A

5906.10.20

Други тъкани, съчетани с порест каучук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5906.10.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5906.9

Други:

5906.91

От трикотаж:

5906.91.10

Импрегнирани, промазани или покрити с каучук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5906.91.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5906.99

Други:

5906.99.10

Съчетани с порест каучук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5906.99.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5907.00

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; ри
сувани платна за театрални декори, за фон на ателиета
или за аналогични приложения:

5907.00.10

Брезентови тъкани със сплитка лито, с тегло на основната
текстилна тъкан, превишаващо 340 g/m2, покрити

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5907.00.20

Бинтове, пластири и аналогични артикули, съдържащи
цинков оксид; промазани с гипс бандажи за фрактури

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5907.00.30

Платна, покрити с восък

Промишленост

A

5907.00.40

Ленти за присадки

Промишленост

A

5907.00.50

Електроизолационни ленти

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5907.00.60

Рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета
или за аналогични приложения

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5907.00.80

Други, с широчина, превишаваща 20 cm, но непревиша
ваща 40 cm

Промишленост

A

Код
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BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5907.00.90

Други

5908.00

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни ма
териали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за
други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни
плетени платове, служещи за тяхното производство, дори
импрегнирани:

5908.00.10

Фитили за свещи

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5908.00.20

Нажежаващи се чорапчета

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

5908.00.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5909.00

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни мате
риали, дори армирани или с допълнения от други мате
риали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

5910.00

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текс
тилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити
или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с
други материали:

5910.00.10

Трансмисионни ремъци

Промишленост

A

5910.00.40

Транспортни ленти

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

59.11

Текстилни продукти и артикули за техническо приложе
ние, посочени в забележка 7 на настоящата глава:

5911.10

Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегни
рани, промазани или покрити с един или повече слоя кау
чук, кожа или други материали, от видовете, използвани
за производството на гарнитури за дараци и аналогични
продукти за други технически приложения, включително
кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на
кросна:

5911.10.10

Кадифени ленти, импрегнирани с каучук за покритие на
кросна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

5911.10.20

Текстилни тъкани с междинни слоеве или по друг начин
съчетани с бентонит

Промишленост

A

5911.10.90

Други

Промишленост

A
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

5911.20

Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфек
ционирани

Промишленост

A

5911.3

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свърз
ващи средства от видовете, използвани за машините за
производство на хартия или за подобни машини (напри
мер за целулозна маса, за азбестоцимент):

5911.31

С тегло на m2, по-малко от 650 g

Промишленост

A

5911.32

С тегло на m2, равно или по-голямо от 650 g

Промишленост

A

5911.40

Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите за
масло или за аналогични технически приложения, вклю
чително тези от човешка коса

Промишленост

A

5911.90

Други:

5911.90.10

Изделия от текстил за полиране и шлайфане

Промишленост

A

5911.90.20

Филтриращи елементи, подходящи за използване за мо
торни превозни средства

Промишленост

PM40

5911.90.30

Филтриращи елементи, подходящи за използване за мото
циклети

Промишленост

A

5911.90.40

Филтърни торби

Промишленост

A

5911.90.50

Торби за прахосмукачки

Промишленост

A

5911.90.60

Филтърни платове за промишлени филтри, изрязани на
формати

Промишленост

A

5911.90.70

Други филтърни платове, изрязани на формати

Промишленост

PM40

5911.90.90

Други

Промишленост

A

60.01

Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с
дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни:

6001.10

Платове, наречени „с дълъг влас“

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6001.2

Хавлиени платове:

6001.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6001.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6001.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

Код

Текстил — тъкани

Текстил — тъкани

L 250/1530

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6001.9

Други:

6001.91

От памук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6001.92

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6001.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

60.02

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm,
съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еласто
мери или каучукови нишки (с изключение на тези от №
60.01):

6002.40

Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еласто
мери, но несъдържащи каучукови нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6002.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

60.03

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm
(с изключение на тези от № 60.01 или 60.02):

6003.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6003.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6003.30

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6003.40

От изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6003.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

60.04

Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съ
държащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери
или каучукови нишки (с изключение на тези от № 60.01):

6004.10

Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еласто
мери, но несъдържащи каучукови нишки

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6004.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

60.05

Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез
машина за галониране) (с изключение на тези от № 60.01
до 60.04):

6005.2

От памук:

6005.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1531

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6005.22

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.23

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.24

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.3

От синтетични влакна:

6005.31

Неизбелени или избелени:

6005.31.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.31.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.32

Обагрени:

6005.32.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.32.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.33

От прежди с различни цветове:

6005.33.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.33.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.34

Печатани:

6005.34.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.34.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.4

От изкуствени влакна:

6005.41

Неизбелени или избелени:

6005.41.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.41.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.42

Обагрени:

6005.42.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

L 250/1532

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.42.90

Други

6005.43

От прежди с различни цветове:

6005.43.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.43.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.44

Печатани:

6005.44.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6005.44.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6005.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

60.06

Други трикотажни платове:

6006.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.2

От памук:

6006.21

Неизбелени или избелени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.22

Обагрени

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.23

От прежди с различни цветове

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.24

Печатани

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.3

От синтетични влакна:

6006.31

Неизбелени или избелени:

6006.31.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.31.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.32

Обагрени:

6006.32.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.32.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1533

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6006.33

От прежди с различни цветове:

6006.33.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.33.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.34

Печатани:

6006.34.05

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.34.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.4

От изкуствени влакна:

6006.41

Неизбелени или избелени:

6006.41.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.41.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.42

Обагрени:

6006.42.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.42.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.43

От прежди с различни цветове:

6006.43.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.43.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.44

Печатани:

6006.44.10

Тюлове

Промишленост

PM40

Текстил — прежди

6006.44.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

6006.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил — тъкани

L 250/1534

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

61.01

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни арти
кули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (с
изключение на артикулите от № 61.03):

6101.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6101.30

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6101.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.02

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни арти
кули, трикотажни или плетени, за жени или момичета (с
изключение на артикулите от № 61.04):

6102.10

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6102.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6102.30

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6102.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.03

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пла
строн и презрамки, панталони до под коляното, къси пан
талони и шорти (различни от банските гащета), трико
тажни или плетени, за мъже или момчета:

6103.10

Костюми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.2

Ансамбли:

6103.22

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.23

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1535

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6103.3

Сака:

6103.31

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.32

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.33

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.4

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони
до под коляното, къси панталони и шорти:

6103.41

От вълна или от фини животински косми:

6103.41.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.41.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.41.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.42

От памук:

6103.42.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.42.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.42.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.43

От синтетични влакна:

6103.43.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.43.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.43.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1536

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6103.49

От други текстилни материали:

6103.49.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.49.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6103.49.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.04

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони,
панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони
до под коляното, къси панталони и шорти (с изключение
на банските костюми), трикотажни или плетени, за жени
или момичета:

6104.1

Костюми:

6104.13

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.2

Ансамбли:

6104.22

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.23

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.3

Сака:

6104.31

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.32

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.33

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1537

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6104.4

Рокли:

6104.41

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.42

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.43

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.44

От изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.49

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.5

Поли и поли-панталони:

6104.51

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.52

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.53

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.59

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.6

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони
до под коляното, къси панталони и шорти:

6104.61

От вълна или от фини животински косми:

6104.61.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.61.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.61.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.62

От памук:

6104.62.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.62.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1538

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.62.90

Други

6104.63

От синтетични влакна:

6104.63.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.63.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.63.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.69

От други текстилни материали:

6104.69.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.69.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6104.69.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.05

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

6105.10

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6105.20

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6105.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.06

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или
плетени, за жени или момичета:

6106.10

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6106.20

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6106.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1539

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

61.07

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии
за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или пле
тени, за мъже или момчета:

6107.1

Слипове и други долни гащи:

6107.11

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.12

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.2

Нощници и пижами:

6107.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.9

Други:

6107.91

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.99

От други текстилни материали:

6107.99.10

Халати и подобни изделия

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6107.99.20

Други, вълнени

Промишленост

A

6107.99.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.08

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати,
хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, три
котажни или плетени, за жени или момичета:

6108.1

Комбинезони и фусти:

6108.11

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1540

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6108.19

От други текстилни материали:

6108.19.10

От вълна

Промишленост

A

6108.19.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.2

Пликчета и други долни гащи:

6108.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.3

Нощници и пижами:

6108.31

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.32

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.9

Други:

6108.91

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.92

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6108.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.09

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

6109.10

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6109.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1541

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

61.10

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули,
трикотажни или плетени:

6110.1

От вълна или от фини животински косми:

6110.11

От вълна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6110.12

От кашмирска коза

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6110.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6110.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6110.30

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6110.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.11

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или пле
тени, за бебета:

6111.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6111.30

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6111.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.12

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и
бански костюми, трикотажни или плетени:

6112.1

Горни облекла за спорт:

6112.11

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.12

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1542

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.20

Комбинезони и ансамбли за ски

6112.3

Бански костюми за мъже или момчета:

6112.31

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.4

Бански костюми за жени или момичета:

6112.41

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6112.49

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6113.00

Облекла, изработени от трикотажни платове от № 59.03,
59.06 или 59.07

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.14

Други облекла, трикотажни или плетени:

6114.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6114.30

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6114.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.15

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други
подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три
четвърти чорапи с различна степен на компресия (напри
мер чорапите за разширени вени), трикотажни или пле
тени:

6115.10

Чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна сте
пен на компресия (например чорапите за разширени вени)

Промишленост

A

6115.2

Други чорапогащи:

6115.21

От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната
прежда, по-малка от 67 dtex

Промишленост

A

6115.22

От синтетични влакна, с линейна плътност на единичната
прежда 67 dtex или повече

Промишленост

A

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1543

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6115.29

От други текстилни материали

Промишленост

A

6115.30

Други дамски дълги или три четвърти чорапи, с линейна
плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex

Промишленост

A

6115.9

Други:

6115.94

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6115.95

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6115.96

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6115.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

61.16

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

6116.10

Импрегнирани, промазани или покрити с пластмаси или с
каучук

Промишленост

A

6116.9

Други:

6116.91

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

A

6116.92

От памук

Промишленост

A

6116.93

От синтетични влакна

Промишленост

A

6116.99

От други текстилни материали

Промишленост

A

61.17

Други конфекционирани допълнения към облеклата, три
котажни или плетени; части за облекла или допълнения
за облекла, трикотажни или плетени:

6117.10

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була,
воалетки и други подобни артикули

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6117.80

Други допълнения

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6117.90

Части

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1544

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

62.01

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни арти
кули, за мъже или момчета (с изключение на артикулите
от № 62.03):

6201.1

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули:

6201.11

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.12

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.13

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.9

Други:

6201.91

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.92

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.93

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6201.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.02

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни арти
кули, за жени или момичета (с изключение на артикулите
от № 62.04):

6202.1

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули:

6202.11

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.12

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.13

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1545
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.19

От други текстилни материали

6202.9

Други:

6202.91

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.92

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.93

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6202.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.03

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пла
строн и презрамки, панталони до под коляното, къси пан
талони и шорти (различни от банските гащета), за мъже
или момчета (с изключение на банските гащета):

6203.1

Костюми:

6203.11

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.12

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.2

Ансамбли:

6203.22

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.23

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.3

Сака:

6203.31

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1546

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6203.32

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.33

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.39

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.4

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони
до под коляното, къси панталони и шорти:

6203.41

От вълна или от фини животински косми:

6203.41.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.41.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.41.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.42

От памук:

6203.42.05

Получени от продукти от подпозиции 5209.42 и
5211.42

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.42.10

Други, панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.42.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.42.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.43

От синтетични влакна:

6203.43.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.43.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.43.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.49

От други текстилни материали:

6203.49.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1547

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6203.49.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6203.49.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.04

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 (с изключение
на банските костюми):

6204.1

Костюми:

6204.11

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.12

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.13

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.2

Ансамбли:

6204.21

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.22

От памук

Промишленост

A

6204.23

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.3

Сака:

6204.31

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.32

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.33

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1548

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.39

От други текстилни материали

6204.4

Рокли:

6204.41

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.42

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.43

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.44

От изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.49

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.5

Поли и поли-панталони:

6204.51

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.52

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.53

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.59

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.6

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони
до под коляното, къси панталони и шорти:

6204.61

От вълна или от фини животински косми:

6204.61.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.61.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.61.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1549
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

6204.62

От памук:

6204.62.05

Получени от продукти от подпозиции 5209.42 и
5211.42

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.62.10

Други, панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.62.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.62.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.63

От синтетични влакна:

6204.63.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.63.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.63.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.69

От други текстилни материали:

6204.69.10

Панталони

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.69.20

Панталони до под коляното, къси панталони и шорти

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6204.69.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.05

Ризи за мъже или момчета:

6205.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6205.30

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6205.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

Код

L 250/1550

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

62.06

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или моми
чета:

6206.10

От естествена коприна или от отпадъци от естествена ко
прина

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6206.20

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6206.30

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6206.40

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6206.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.07

Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами,
хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или
момчета:

6207.1

Слипове и други долни гащи:

6207.11

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.2

Нощници и пижами:

6207.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.9

Други:

6207.91

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6207.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1551

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

62.08

Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета,
нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби
и подобни артикули, за жени или момичета:

6208.1

Комбинезони и фусти:

6208.11

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.19

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.2

Нощници и пижами:

6208.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.9

Други:

6208.91

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.92

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6208.99

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.09

Облекла и допълнения за облеклата, за бебета:

6209.20

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6209.30

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6209.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

L 250/1552

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

62.10

Облекла, конфекционирани от продуктите от № 56.02,
56.03, 59.03, 59.06 или 59.07:

6210.10

От продукти от № 56.02 или 56.03:

6210.10.20

Долни гащи за еднократна употреба от продуктите от
№ 56.03

Промишленост

A

6210.10.30

Стерилни операционни престилки

Промишленост

A

6210.10.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6210.20

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от
6201.11 до 6201.19

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6210.30

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от
6202.11 до 6202.19

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6210.40

Други облекла, за мъже или момчета:

6210.40.20

Цели защитни костюми само с изходни въздушни клапи,
за употреба с дихателен апарат от вътрешната страна

Промишленост

A

6210.40.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6210.50

Други облекла, за жени или момичета

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.11

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

6211.1

Бански костюми:

6211.11

За мъже или момчета

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6211.12

За жени или момичета

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6211.20

Комбинезони и ансамбли за ски

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6211.3

Други облекла, за мъже или момчета:

6211.32

От памук:

6211.32.10

Проводими костюми и гащеризони, предназначени за тех
ници на въздушни електропроводи, със стойност за целите
на определяне на митото R275 или повече

Промишленост

A

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1553

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6211.32.90

Други

Текстил —
облекла

6211.33

От синтетични или от изкуствени влакна:

6211.33.10

Проводими костюми и гащеризони, предназначени за тех
ници на въздушни електропроводи, със стойност за целите
на определяне на митото R275 или повече

Промишленост

A

6211.33.90

Други

Промишленост

PM40

6211.39

От други текстилни материали:

6211.39.10

Проводими костюми и гащеризони, предназначени за тех
ници на въздушни електропроводи, със стойност за целите
на определяне на митото R275 или повече

Промишленост

A

6211.39.90

Други

Промишленост

PM40

6211.4

Други облекла, за жени или момичета:

6211.42

От памук:

6211.42.10

Сарита

Промишленост

A

6211.42.90

Други

Промишленост

PM40

6211.43

От синтетични или от изкуствени влакна:

6211.43.10

Сарита

Промишленост

A

6211.43.90

Други

Промишленост

PM40

6211.49

От други текстилни материали:

6211.49.10

Сарита

Промишленост

A

6211.49.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.12

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери,
ластици за чорапи и подобни артикули и техните части,
дори трикотажни или плетени:

6212.10

Сутиени и бюстиета

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

Текстил —
облекла

Текстил —
облекла

Текстил —
облекла

Текстил —
облекла

L 250/1554

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6212.20

Ластични колани и колан-гащи

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6212.30

Комбинации от сутиени или бюстиета и ластични колани
или колан-гащи

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6212.90

Други:

6212.90.10

Жартиери

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6212.90.20

Корсети

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6212.90.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.13

Носни кърпи и джобни кърпички:

6213.20

От памук:

6213.20.10

С дантела или с многоиглена машинна бродерия, със стой
ност за целите на определяне на митото, превишаваща
6,25c

Промишленост

A

6213.20.90

Други

Промишленост

PM40

6213.90

От други текстилни материали:

6213.90.10

От лен, с дантела или с многоиглена машинна бродерия,
със стойност за целите на определяне на митото, превиша
ваща 6,25c

Промишленост

A

6213.90.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

62.14

Шалове, eшарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и
воалетки и подобни артикули:

6214.10

От естествена коприна или от отпадъци от естествена ко
прина

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6214.20

От вълна или от фини животински косми

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6214.30

От синтетични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6214.40

От изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6214.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

Текстил —
облекла

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1555

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

62.15

Вратовръзки, папийонки, шалчета вратовръзки:

6215.10

От естествена коприна или от отпадъци от естествена ко
прина

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6215.20

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6215.90

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
облекла

6216.00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

Промишленост

A

62.17

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за
облекла или за допълнения за облекла (с изключение на
тези от № 62.12):

6217.10

Допълнения:

6217.10.30

Печатани етикети

Промишленост

A

6217.10.90

Други

Промишленост

A

6217.90

Части

Промишленост

A

63.01

Одеяла:

6301.10

Електрически одеяла

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6301.20

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

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6301.30

Одеяла (различни от електрическите одеяла) от памук

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6301.40

Одеяла (различни от електрическите одеяла) от синте
тични влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6301.90

Други одеяла

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

63.02

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за
кухня:

6302.10

Спално бельо, трикотажно или плетено

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

L 250/1556

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6302.2

Друго спално бельо, печатано:

6302.21

От памук

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.22

От синтетични или от изкуствени влакна

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.29

От други текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.3

Друго спално бельо:

6302.31

От памук:

6302.31.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.31.90

Друго

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.32

От синтетични или от изкуствени влакна:

6302.32.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.32.90

Друго

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.39

От други текстилни материали:

6302.39.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.39.90

Друго

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.40

Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.5

Други покривки и кърпи за маса:

6302.51

От памук:

6302.51.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1557
Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.51.90

Други

6302.53

От синтетични или от изкуствени влакна:

6302.53.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.53.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.59

От други текстилни материали:

6302.59.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.59.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.60

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

6302.60.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.60.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.9

Други:

6302.91

От памук:

6302.91.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.91.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.93

От синтетични или от изкуствени влакна:

6302.93.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.93.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6302.99

От други текстилни материали:

6302.99.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6302.99.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

63.03

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драпе
рии и волани за легла:

6303.1

Трикотажни или плетени:

6303.12

От синтетични влакна:

6303.12.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.12.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.19

От други текстилни материали:

6303.19.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.19.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.9

Други:

6303.91

От памук:

6303.91.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.91.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.92

От синтетични влакна:

6303.92.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6303.92.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

16.9.2016 г.
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BG

Код

Описание

L 250/1559

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6303.99

От други текстилни материали:

6303.99.10

С бродерия или с апликации

Промишленост

A

6303.99.90

Други

Промишленост

A

63.04

Други артикули за обзавеждане (с изключение на тези от
№ 94.04):

6304.1

Покривки за легла:

6304.11

Трикотажни или плетени

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.19

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.9

Други:

6304.91

Трикотажни или плетени:

6304.91.10

Конусовидни мрежи за легло, съдържащи само многониш
кови полиестерни прежди

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.91.90

Други

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.92

От памук, различни от трикотажните или плетените

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.93

От синтетични влакна, различни от трикотажните или
плетените

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

6304.99

От други текстилни материали, различни от трикотажните
или плетените

Промишленост

PM40

Текстил —
домашен

63.05

Амбалажни чували и торбички:

6305.10

От юта или от други ликови текстилни влакна от №
53.03:

6305.10.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A

6305.10.90

Други

Промишленост

A

6305.20

От памук:

6305.20.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

6305.20.90

Други

6305.3

От синтетични или изкуствени текстилни материали:

6305.32

Меки опаковки за материали в насипно състояние:

6305.32.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A

6305.32.90

Други

Промишленост

A

6305.33

Други, получени от ленти или подобни форми от полиети
лен или от полипропилен:

6305.33.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A

6305.33.90

Други

Промишленост

A

6305.39

Други:

6305.39.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A

6305.39.90

Други

Промишленост

A

6305.90

От други текстилни материали:

6305.90.10

Трикотажни или плетени

Промишленост

A

6305.90.90

Други

Промишленост

A

63.06

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, съ
рфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг:

6306.1

Покривала и външни щори:

6306.12

От синтетични влакна

Промишленост

A

6306.19

От други текстилни материали

Промишленост

A

6306.2

Палатки:

6306.22

От синтетични влакна

Промишленост

A

6306.29

От други текстилни материали

Промишленост

A

6306.30

Платна

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

6306.40

Надуваеми дюшеци:

6306.40.10

От нетъкани текстилни материали (с изключение на тези
от памук)

Промишленост

A

6306.40.90

Други

Промишленост

A

6306.90

Други:

6306.90.10

От нетъкани текстилни материали (с изключение на тези
от памук)

Промишленост

A

6306.90.90

Други

Промишленост

A

63.07

Други конфекционирани артикули, включително шабло
ните за облекла:

6307.10

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за
подобна употреба

Промишленост

A

6307.20

Спасителни колани и жилетки:

6307.20.10

Трикотажни или плетени, не еластични, нито гумирани

Промишленост

A

6307.20.90

Други

Промишленост

A

6307.90

Други:

6307.90.10

От нетъкани текстилни материали

Промишленост

A

6307.90.30

Връзки за обувки и ботуши, различни от трикотажните
или плетените

Промишленост

A

6307.90.40

Тензух и ленти за сирене, различни от трикотажните или
плетените

Промишленост

A

6307.90.50

Наколенки, глезенки, накитници, еластични или гумирани

Промишленост

A

6307.90.90

Други

Промишленост

A

6308.00

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци,
дори с приспособления, за изработване на килими, на го
блени, на бродирани покривки за маси или салфетки или
на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба
на дребно

Промишленост

A

6309.00

Артикули и облекла, употребявани:

6309.00.13

Палта, дъждобрани, анораци, якета, пелерини, палта и
плащове с качулка, палта под коляното, шинели, шли
фери, габардини, подплатени жилетки и парки, употребя
вани

Промишленост

X

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6309.00.17

Други употребявани облекла

Промишленост

X

6309.00.25

Одеяла, употребявани

Промишленост

X

6309.00.45

Шапки, употребявани

Промишленост

X

6309.00.90

Други

Промишленост

X

63.10

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни
материали, под форма на отпадъци или на артикули, не
годни за употреба:

6310.10

Сортирани

Промишленост

A

6310.90

Други

Промишленост

X

64.01

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от
каучук или пластмаси, чиято горна част не е свързана с
външното ходило чрез шиене или нитове, пирони, вин
тове, цапфи или подобни приспособления, нито е образу
вана от различни части, сглобени по същите начини:

6401.10

Обувки, със защитно метално покритие отпред

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6401.9

Други обувки:

6401.92

Покриващи глезена, но непокриващи коляното

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6401.99

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

64.02

Други обувки с външни ходила и горна част от каучук
или пластмаси:

6402.1

Спортни обувки:

6402.12

Обувки за ски и за сноуборд

Промишленост

A

6402.19

Други

Промишленост

A

6402.20

Обувки с горна част от ленти, ремъци или каишки, свър
зани към ходилото чрез цапфи

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6402.9

Други обувки:

6402.91

Покриващи глезена

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6402.99

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

64.03

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от есте
ствена или възстановена кожа и горна част от естествена
кожа:

6403.1

Спортни обувки:

6403.12

Обувки за ски и за сноуборд

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.19

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.20

Обувки с външни ходила от естествена кожа и горна част,
състояща се от каишки от естествена кожа, минаващи
върху горната част на стъпалото и обхващащи палеца

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.40

Други обувки, със защитно метално покритие отпред

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.5

Други обувки с външни ходила от естествена кожа:

6403.51

Покриващи глезена

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.59

Други:

6403.59.10

Обувки с горна част от щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.59.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.9

Други обувки:

6403.91

Покриващи глезена

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.99

Други:

6403.99.10

Обувки с горна част от щраусова кожа

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6403.99.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

64.04

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена
или възстановена кожа и горна част от текстилни мате
риали:

6404.1

Обувки с външни ходила от каучук или от пластмаси:

6404.11

Спортни обувки; обувки за тенис, баскетбол, гимнастика,
за тренировки и други подобни:

6404.11.05

Обувки за ски

Промишленост

A
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6404.11.10

Спортни обувки с шпайкове

Промишленост

A

6404.11.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.19

Други:

6404.19.10

Чехли за баня

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.19.12

Палци за балет

Промишленост

A

6404.19.15

Други обувки за балет

Промишленост

A

6404.19.17

Обувки със защитно метално покритие отпред

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.19.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.20

Обувки с външни ходила от естествена или възстановена
кожа:

6404.20.10

Чехли за баня

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.20.20

Палци за балет

Промишленост

A

6404.20.30

Други обувки за балет

Промишленост

A

6404.20.40

Обувки със защитно метално покритие отпред

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6404.20.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

64.05

Други обувки:

6405.10

С горна част от естествена или възстановена кожа:

6405.10.35

Палци за балет

Промишленост

A

6405.10.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6405.20

С горна част от текстилни материали:

6405.20.10

Чехли за баня

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6405.20.15

Палци за балет

Промишленост

A

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1565

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

6405.20.17

Други обувки за балет

Промишленост

A

6405.20.20

Бебешки пантофки

Промишленост

A

6405.20.90

Други

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6405.90

Други:

6405.90.10

Чехли за баня

Промишленост

20 %

Обувни и кожени
изделия 2

6405.90.15

Палци за балет

Промишленост

A

6405.90.17

Други обувки за балет

Промишленост

A

6405.90.90

Други

Промишленост

20 %

64.06

Части за обувки (включително горните части, дори фикси
рани върху ходила, различни от външните ходила); сме
няеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни сме
няеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и тех
ните части:

6406.10

Горни части за обувки и техните части (с изключение на
фортовете и бомбетата):

6406.10.10

Половинки, монтирани върху дървени калъпи или немон
тирани, подходящи за употреба като производствени мо
дели

Промишленост

A

6406.10.15

Предни защитни метални покрития

Промишленост

A

6406.10.25

Други части от желязо или стомана

Промишленост

A

6406.10.35

Други, от текстилни материали, каучук или пластмаса

Промишленост

10 %

Обувни и кожени
изделия 1

6406.10.90

Други

Промишленост

10 %

Обувни и кожени
изделия 1

6406.20

Други ходила и токове от каучук или пластмаси

Промишленост

10 %

Обувни и кожени
изделия 1

6406.90

Други:

6406.90.05

Дървени ходила, токове и ходила, капачета, токове, бом
бета и фортове, сводове, петички

Промишленост

A

6406.90.10

Коркови ходила, токове и ходила, капачета и токове

Промишленост

A

Обувни и кожени
изделия 2
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Сектор

Поетапна кате
гория

6406.90.15

Други бомбета и фортове, сводове и петички за обувки (с
изключение на дървените)

Промишленост

A

6406.90.20

Сменяеми приспособления за обувки, от дърво

Промишленост

A

6406.90.25

Други сменяеми приспособления за обувки

Промишленост

A

6406.90.30

Гети, гамаши и подобни артикули и техните части, израбо
тени изцяло или основно от естествена или възстановена
кожа

Промишленост

A

6406.90.35

Гети, гамаши и подобни артикули и техните части (с из
ключение на изработените изцяло или основно от есте
ствена или възстановена кожа)

Промишленост

A

6406.90.40

Части за обувки, от желязо, стомана, мед или алуминий

Промишленост

A

6406.90.90

Други

Промишленост

A

6501.00

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

Промишленост

A

6502.00

Щумпи или други форми за шапки, плетени или израбо
тени чрез съединяване на ленти от всякакви материали,
неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани

Промишленост

A

6504.00

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на
ленти от всякакви материали, дори гарнирани

Промишленост

A

6505.00

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 вся
какви материали, дори гарнирани:

6505.00.10

Мрежи за коса

Промишленост

A

6505.00.90

Други

Промишленост

A

65.06

Други шапки, дори гарнирани:

6506.10

Предпазни шапки:

6506.10.10

Пожарникарски каски; шапки, предназначени за миньори
и други работници в промишлените производства

Промишленост

A

6506.10.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

6506.9

Други:

6506.91

От каучук или от пластмаса:

6506.91.10

Гумирани шапки за баня

Промишленост

A

6506.91.90

Други

Промишленост

A

6506.99

От други материали

Промишленост

A

6507.00

Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарни
тури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и
подбрадници за шапкарството

Промишленост

A

66.01

Чадъри и слънчобрани (включително чадърите бастуни,
плажните чадъри, градинските чадъри и подобни арти
кули):

6601.10

Градински чадъри и подобни артикули

Промишленост

A

6601.9

Други:

6601.91

Със сгъваеми дръжки

Промишленост

A

6601.99

Други

Промишленост

A

6602.00

Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни ар
тикули

Промишленост

A

66.03

Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от №
66.01 или 66.02:

6603.20

Сглобени елементи, дори със стойки или стойки с дръжки,
за чадъри или слънчобрани

Промишленост

A

6603.90

Други

Промишленост

A

6701.00

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха
им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези мате
риали (с изключение на продуктите от № 05.05 и от ство
ловете на перата, обработени)

Промишленост

A

67.02

Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; арти
кули, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове:

6702.10

От пластмаса

Промишленост

A

6702.90

От други материали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1568

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

6703.00

Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обрабо
тени човешки коси; вълна или други животински косми
или други текстилни материали, подготвени за изработка
на перуки или на подобни артикули

Промишленост

A

67.04

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и по
добни, от човешки коси, вълна или други животински
косми или от текстилни материали; изделия от коси, неу
поменати, нито включени другаде:

6704.1

От синтетични текстилни материали:

6704.11

Цели перуки

Промишленост

A

6704.19

Други

Промишленост

A

6704.20

От човешки коси

Промишленост

A

6704.90

От други материали

Промишленост

A

6801.00

Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от есте
ствени камъни (различни от шистите)

Промишленост

A

68.02

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 мо
зайки от естествени камъни (включително шистите), дори
върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени
камъни (включително шистите), оцветени изкуствено:

6802.10

Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с
форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято
най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със
страна, по-малка от 7 сm; изкуствено оцветени гранули,
отломки и прах

Промишленост

A

6802.2

Други дялани или строителни камъни и изделия от тях,
просто разрязани или разцепени, с равна или гладка по
върхност:

6802.21

Мрамор, травертин и алабастър

Промишленост

A

6802.23

Гранит

Промишленост

A

6802.29

Други камъни

Промишленост

A

6802.9

Други:

6802.91

Мрамор, травертин и алабастър

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

6802.92

Други варовикови камъни

Промишленост

A

6802.93

Гранит

Промишленост

A

6802.99

Други камъни

Промишленост

A

6803.00

Обработени естествени шисти и изделия от естествени или
агломерирани шисти

Промишленост

A

68.04

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за ме
лене, дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане
или нарязване, камъни за ръчно точене или полиране и
техните части от естествени камъни, от естествени или из
куствени агломерирани абразиви или от керамика, дори с
части от други материали:

6804.10

Мелнични камъни за мелене или дефибриране

Промишленост

A

6804.2

Други абразивни дискове и подобни артикули:

6804.21

От естествен или синтетичен, агломериран диамант

Промишленост

A

6804.22

От други агломерирани абразиви или от керамика:

6804.22.10

Мелнични камъни с диаметър, превишаващ 150 cm (с из
ключение на тези от шмиргел или корунд)

Промишленост

A

6804.22.90

Други

Промишленост

A

6804.23

От естествени камъни

Промишленост

A

6804.30

Камъни за ръчно точене или полиране

Промишленост

A

68.05

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:

6805.10

Нанесени само върху тъкани от текстилни материали

Промишленост

A

6805.20

Нанесени само върху хартия или картон

Промишленост

A

6805.30

Нанесени върху други материали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1570

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

68.06

Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит,
експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани
минерални продукти; смеси и изделия от минерални мате
риали, използвани като термични или звукови изолатори
или за поглъщане на звука (с изключение на тези от №
68.11 или 68.12 или от глава 69):

6806.10

Шлакови вати, минерални вати, дори смесени помежду си,
в насипно състояние, на листове или на рула

Промишленост

A

6806.20

Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки
и подобни експандирани минерални продукти, дори сме
сени помежду си

Промишленост

A

6806.90

Други:

6806.90.30

Изделия от шлакови вати, минерални вати или подобни

Промишленост

A

6806.90.90

Други

Промишленост

A

68.07

Изделия от асфалт или от подобни продукти (например
нефтен битум, смола):

6807.10

На рула

Промишленост

A

6807.90

Други

Промишленост

A

6808.00

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

Промишленост

A

68.09

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс:

6809.1

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни артикули, без
украса:

6809.11

Покрити или подсилени само с хартия или картон

Промишленост

A

6809.19

Други

Промишленост

A

6809.90

Други изделия

Промишленост

A

68.10

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък,
дори армирани:

6810.1

Керемиди, плочи, плочки, тухли и подобни артикули:

6810.11

Блокове и тухли за строителството

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1571

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

6810.19

Други

6810.9

Други изделия:

6810.91

Сглобяеми строителни елементи

Промишленост

A

6810.99

Други

Промишленост

A

68.11

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или по
добни:

6811.40

Съдържащи азбест

Промишленост

A

6811.8

Несъдържащи азбест:

6811.81

Гофрирани плоскости

Промишленост

A

6811.82

Други плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули

Промишленост

A

6811.89

Други изделия

Промишленост

A

68.12

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 (с изключе
ние на тези в № 68.11 или 68.13):

6812.80

От крокидолит:

6812.80.10

Облекла, принадлежности за облекла, обувки и шапки;
картони с дебелина 1 mm или повече, неармирани и без
добавка на каучук; плочки за филтриране с дебелина, пре
вишаваща 2,5 mm; пресовани листове от азбест и еласто
мери за уплътнения, дори във вид на рула (с изключение
на комбинираните с метален слой)

Промишленост

A

6812.80.20

Въжета и шнурове, несплетени

Промишленост

A

6812.80.30

Тъкани (с изключение на промазаните, покритите и лами
нираните с каучук или алуминий)

Промишленост

A

6812.80.90

Други

Промишленост

A

6812.9

Други:

6812.91

Облекла, принадлежности за облекла, обувки и шапки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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6812.92

Хартии, картони и филцове:

6812.92.10

Картон с дебелина 1 mm или повече, неподсилен и без
добавен каучук

Промишленост

A

6812.92.20

Плочки за филтриране с дебелина, превишаваща 2,5 mm

Промишленост

A

6812.92.90

Други

Промишленост

A

6812.93

Пресовани листове от азбест и еластомери за уплътнения,
дори във вид на рула:

6812.93.10

Комбинирани с метални листове

Промишленост

A

6812.93.90

Други

Промишленост

A

6812.99

Други:

6812.99.10

Въжета и шнурове, несплетени

Промишленост

A

6812.99.20

Тъкани (с изключение на промазаните, покритите и лами
нираните с каучук или алуминий)

Промишленост

A

6812.99.90

Други

Промишленост

A

68.13

Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сег
менти, дискове, шайби), немонтирани, за спирачки, за съе
динители или за всякакви триещи се части, на базата на
азбест, други минерални вещества или целулоза, дори ком
бинирани с текстил или други материали:

6813.20

Съдържащи азбест:

6813.20.10

Спирачни накладки от пресовани или подобни формовани
материали

Промишленост

PM40

6813.20.90

Други

Промишленост

A

6813.8

Несъдържащи азбест:

6813.81

Гарнитури за спирачки:

6813.81.10

Спирачни накладки от пресовани или подобни формовани
материали

Промишленост

PM40

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Текстил — тъкани

Текстил — тъкани

16.9.2016 г.
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6813.81.90

Други

Промишленост

A

6813.89

Други

Промишленост

A

68.14

Обработена слюда и изделия от слюда, включително агло
мерирана или възстановена слюда, дори върху подложка
от хартия, от картон или от други материали:

6814.10

Плочи, листове и ленти от агломерирана или възстановена
слюда, дори върху подложка

Промишленост

A

6814.90

Други

Промишленост

A

68.15

Изделия от камъни или от други минерални материали
(включително въглеродните влакна, изделията от тях и из
делията от торф), неупоменати, нито включени другаде:

6815.10

Изделия от графит или от друг въглерод за употреба, раз
лична от тази в електротехниката

Промишленост

A

6815.20

Изделия от торф

Промишленост

A

6815.9

Други изделия:

6815.91

Съдържащи магнезит, доломит или хромит

Промишленост

A

6815.99

Други

Промишленост

A

6901.00

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от ин
фузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диа
томит) или от аналогична силикатна пръст

Промишленост

A

69.02

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични кера
мични изделия за строителството, различни от тези от ин
фузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна
пръст:

6902.10

Съдържащи тегловно повече от 50 % от елементите Mg,
Ca или Cr, взети поотделно или заедно, изразени като
MgO, CaO или Cr203

Промишленост

A

6902.20

Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триок
сид (Al2O3), силициев диоксид (SiO2) или смес или комби
нация от тези продукти

Промишленост

A

6902.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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69.03

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти,
тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки,
тръби, защитни обвивки, пръчки) (с изключение на тези
от инфузорна силикатна пръст или от аналогична сили
катна пръст):

6903.10

Съдържащи тегловно повече от 50 % графит или други
форми на въглерода или смес от тези продукти

Промишленост

A

6903.20

Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триок
сид (Al2O3) или смес или комбинация от диалуминиев
триоксид и силициев диоксид (SiO2)

Промишленост

A

6903.90

Други

Промишленост

A

69.04

Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни ар
тикули от керамика:

6904.10

Строителни тухли

Промишленост

A

6904.90

Други

Промишленост

A

69.05

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане
на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други
керамични изделия за строителството:

6905.10

Керемиди

Промишленост

A

6905.90

Други

Промишленост

A

6906.00

Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от ке
рамика

Промишленост

A

69.07

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от кера
мика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и
подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани,
нито емайлирани, дори върху подложка:

6907.10

Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с
форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най
-голяма повърхност може да се впише в квадрат със
страна, по-малка от 7 cm

Промишленост

A

6907.90

Други

Промишленост

A

69.08

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от кера
мика, лакирани или емайлирани; кубчета, парчета и по
добни артикули за мозайки, от керамика, лакирани или
емайлирани, дори върху подложка:

6908.10

Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с
форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най
-голяма повърхност може да се впише в квадрат със
страна, по-малка от 7 cm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

L 250/1575

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

6908.90

Други

69.09

Прибори и артикули от керамика за химически или други
технически цели; корита, вани и подобни съдове за сел
ското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове
за транспорт или амбалаж, от керамика:

6909.1

Прибори и артикули за химически или други технически
цели:

6909.11

От порцелан

Промишленост

A

6909.12

Артикули с твърдост, равна на 9 или повече по скалата на
Моос

Промишленост

A

6909.19

Други

Промишленост

A

6909.90

Други

Промишленост

A

69.10

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, би
дета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и
подобни фиксирани приспособления за санитарна упо
треба, от керамика:

6910.10

От порцелан

Промишленост

A

6910.90

Други

Промишленост

A

69.11

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други до
машни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от по
рцелан:

6911.10

Артикули за сервиране или за кухня

Промишленост

A

6911.90

Други

Промишленост

A

6912.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други до
машни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от ке
рамични материали (с изключение на тези от порцелан)

Промишленост

A

69.13

Статуетки и други предмети за украса, от керамика:

6913.10

От порцелан

Промишленост

A

6913.90

Други

Промишленост

A

69.14

Други изделия от керамика:

6914.10

От порцелан

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

6914.90

Други

Промишленост

A

7001.00

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

Промишленост

A

70.02

Стъкло на топчета (с изключение на микросферите от №
70.18), пръчки или тръби, необработено:

7002.10

Топчета

Промишленост

A

7002.20

Пръчки

Промишленост

A

7002.3

Тръби:

7002.31

От стопен кварц или друг стопен силициев диоксид

Промишленост

A

7002.32

От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение,
непревишаващ 5 × 10– 6 за градус по Келвин в температу
рен диапазон между 0 °C и 300 °C

Промишленост

A

7002.39

Други

Промишленост

A

70.03

Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листове или про
фили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ
слой, но необработено по друг начин:

7003.1

Неармирани плочи и листове:

7003.12

Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или
с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

7003.12.10

От оптично стъкло

Промишленост

A

7003.12.20

От слънцезащитно стъкло

Промишленост

A

7003.12.90

Други

Промишленост

A

7003.19

Други:

7003.19.10

От оптично стъкло

Промишленост

A

7003.19.20

От слънцезащитно стъкло

Промишленост

A

7003.19.90

Други

Промишленост

A

7003.20

Армирани плочи и листове

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7003.30

Профили

70.04

Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсор
биращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено
по друг начин:

7004.20

Оцветено в масата си стъкло, матово, плакирано (дубли
рано) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

7004.20.10

Оптично стъкло

Промишленост

A

7004.20.90

Други

Промишленост

A

7004.90

Друго стъкло:

7004.90.10

Оптично стъкло

Промишленост

A

7004.90.90

Друго

Промишленост

A

70.05

Флоат стъкло и стъкло, шлифовано или полирано върху
едната или двете страни, на плочи или листове, дори с аб
сорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необрабо
тено по друг начин:

7005.10

Неармирано стъкло с абсорбиращ, отразяващ или неотра
зяващ слой:

7005.10.10

Оптично стъкло

Промишленост

A

7005.10.20

Слънцезащитно стъкло

Промишленост

A

7005.10.90

Друго

Промишленост

A

7005.2

Друго неармирано стъкло:

7005.21

Оцветено в масата си, матово, плакирано (дублирано) или
просто шлифовано:

7005.21.10

Оптично стъкло

Промишленост

A

7005.21.13

С дебелина, непревишаваща 2 mm (с изключение на оп
тичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.15

С дебелина, превишаваща 2 mm, но непревишаваща
2,5 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.17

С дебелина, превишаваща 2,5 mm, но непревишаваща
3 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1578

BG

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7005.21.23

С дебелина, превишаваща 3 mm, но непревишаваща
4 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.29

С дебелина, превишаваща 4 mm, но непревишаваща
5 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.35

С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща
6 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.45

С дебелина, превишаваща 6 mm, но непревишаваща
8 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.55

дебелина, превишаваща 8 mm, но непревишаваща 10 mm
(с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.65

С дебелина, превишаваща 10 mm, но непревишаваща
12 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.21.85

С дебелина, превишаваща 12 mm (с изключение на оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.29

Други:

7005.29.05

Слънцезащитно стъкло

Промишленост

A

7005.29.10

Оптично стъкло

Промишленост

A

7005.29.13

С дебелина, непревишаваща 2 mm (с изключение на слън
цезащитното стъкло и оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.15

С дебелина, превишаваща 2 mm, но непревишаваща
2,5 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оп
тичното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.17

С дебелина, превишаваща 2,5 mm, но непревишаваща
3 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.23

С дебелина, превишаваща 3 mm, но непревишаваща
4 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.25

С дебелина, превишаваща 4 mm, но непревишаваща
5 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.35

С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща
6 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.45

С дебелина, превишаваща 6 mm, но непревишаваща
8 mm (с изключение на слънцезащитното стъкло и оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7005.29.55

С дебелина, превишаваща 8 mm, но непревишаваща
10 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.65

С дебелина, превишаваща 10 mm, но непревишаваща
12 mm (с изключение на оптичното стъкло)

Промишленост

A

7005.29.85

С дебелина, превишаваща 12 mm (с изключение на оптич
ното стъкло)

Промишленост

A

7005.30

Армирано стъкло

Промишленост

A

7006.00

Стъкло от № 70.03, 70.04 или 70.05, извито, с полегато
изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или
обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито
свързано с други материали:

7006.00.30

Оптично стъкло; витражи

Промишленост

A

7006.00.90

Други

Промишленост

A

70.07

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано)
стъкло или формирано от залепени листове (слоесто стъ
кло):

7007.1

Закалени (темперирани) стъкла:

7007.11

С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в авто
мобилни превозни средства, във въздухоплавателни сред
ства, кораби или други превозни средства

Промишленост

X

7007.19

Други:

7007.19.10

Слънцезащитно стъкло

Промишленост

A

7007.19.90

Други

Промишленост

A

7007.2

Стъкла, образувани от залепени листове (слоести стъкла):

7007.21

С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в авто
мобилни превозни средства, въздухоплавателни средства,
кораби или други превозни средства:

7007.21.20

Предни стъкла на превозни средства

Промишленост

15 %

7007.21.90

Други

Промишленост

X

7007.29

Други

Промишленост

A

7008.00

Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

70.09

Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледа
лата за обратно виждане:

7009.10

Огледала за обратно виждане

7009.9

Други:

7009.91

Без рамки

Промишленост

A

7009.92

С рамки

Промишленост

A

70.10

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, ту
бички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж
от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци
и други средства за затваряне от стъкло:

7010.10

Ампули

Промишленост

A

7010.20

Тапи, похлупаци и други средства за затваряне

Промишленост

A

7010.90

Други:

7010.90.20

Сифони за напитки

Промишленост

A

7010.90.3

Буркани за стерилизиране:

7010.90.31

С вместимост, по-малка от 250 ml

Промишленост

A

7010.90.33

С вместимост повече от 250 ml

Промишленост

A

7010.90.4

Други буркани:

7010.90.41

С вместимост, по-малка от 300 ml

Промишленост

A

7010.90.43

С вместимост повече от 300 ml, но по-малка от 500 ml

Промишленост

A

7010.90.45

С вместимост повече от 500 ml, но по-малка от 750 ml

Промишленост

A

7010.90.47

С вместимост повече от 750 ml, но по-малка от 1 100 ml

Промишленост

A

7010.90.49

С вместимост повече от 1 100 ml

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

7010.90.5

Бутилки:

7010.90.51

С вместимост, по-малка от 250 ml

Промишленост

A

7010.90.53

С вместимост повече от 250 ml, но по-малка от 330 ml

Промишленост

A

7010.90.55

С вместимост повече от 330 ml, но по-малка от 500 ml

Промишленост

A

7010.90.57

С вместимост повече от 500 ml, но по-малка от 750 ml

Промишленост

A

7010.90.58

С вместимост повече от 750 ml, но по-малка от 1 100 ml

Промишленост

A

7010.90.59

С вместимост повече от 1 100 ml

Промишленост

A

7010.90.90

Други

Промишленост

A

70.11

Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без
гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви
тръби или други подобни:

7011.10

За електрическо осветление

Промишленост

A

7011.20

За електроннолъчеви тръби

Промишленост

A

7011.90

Други

Промишленост

A

70.13

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и кан
целарски прибори, стайни украшения или предмети с по
добна употреба (с изключение на тези от № 70.10 или
70.18):

7013.10

Предмети от стъклокерамика:

7013.10.05

Пепелници

Промишленост

A

7013.10.27

Машинно изработени чинии, чаши и чинийки за чаши

Промишленост

A

7013.10.90

Други

Промишленост

A

7013.2

Чаши за пиене (с изключение на стъклокерамичните):

7013.22

От оловен кристал

Промишленост

A

7013.28

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

7013.3

Други чаши за пиене (с изключение на стъклокерамич
ните):

7013.33

От оловен кристал

Промишленост

A

7013.37

Други

Промишленост

A

7013.4

Стъклени предмети за сервиране (с изключение на чашите
за пиене) или за кухня (с изключение на стъклокерамич
ните):

7013.41

От оловен кристал:

7013.41.10

Машинно изработени чинии, чаши и чинийки за чаши

Промишленост

A

7013.41.90

Други

Промишленост

A

7013.42

От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непреви
шаващ 5 × 10– 6 за градус по Келвин в температурен диа
пазон между:

7013.42.10

Машинно изработени чинии, чаши и чинийки за чаши

Промишленост

A

7013.42.90

Други

Промишленост

A

7013.49

Други:

7013.49.10

Машинно изработени чинии, чаши и чинийки за чаши

Промишленост

A

7013.49.90

Други

Промишленост

A

7013.9

Други предмети:

7013.91

От оловен кристал

Промишленост

A

7013.99

Други

Промишленост

A

7014.00

Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични
елементи (с изключение на тези от № 70.15), необрабо
тени оптически

Промишленост

A

70.15

Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикно
вени или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни,
вдлъбнати или с подобни форми, необработени оптически;
кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството
на такива стъкла:

7015.10

Стъкла за медицински очила

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1583

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

7015.90

Други

70.16

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули
от пресовано или излято на калъпи стъкло, дори арми
рано, за строителни цели; кубчета, парчета и други стъ
кларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки
или подобни декорации; стъкло, сглобено във витражи;
стъкло, наречено „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на
блокове, пана, плочи, черупки или подобни форми:

7016.10

Кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори върху
подложка, за мозайки или подобни декорации

7016.90

Други:

7016.90.10

Многоклетъчно или пеностъкло на блокове, пана, плочи,
черупки или подобни форми

Промишленост

A

7016.90.20

Тухли (с изключение на тези от многоклетъчно или пено
стъкло)

Промишленост

A

7016.90.90

Други

Промишленост

A

70.17

Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори гра
дуирана или оразмерена:

7017.10

От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид:

7017.10.10

Епруветки за кръвни проби

Промишленост

A

7017.10.90

Други

Промишленост

A

7017.20

От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение,
непревишаващ 5 × 10– 6 за градус по Келвин в температу
рен диапазон между 0 °C и 300 °C:

7017.20.10

Епруветки за кръвни проби

Промишленост

A

7017.20.90

Други

Промишленост

A

7017.90

Други:

7017.90.10

Епруветки за кръвни проби

Промишленост

A

7017.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1584

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

70.18

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли,
имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и
подобни артикули от стъкло и изделия от тях (с изключе
ние на бижутерийните имитации); стъклени очи (с изклю
чение на протезите); статуетки и други предмети за украса
от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло) (с из
ключение на бижутерийните имитации; микросфери от
стъкло с диаметър, непревишаващ1 mm:

7018.10

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли,
имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и
подобни артикули от стъкло

Промишленост

A

7018.20

Микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm

Промишленост

A

7018.90

Други

Промишленост

A

70.19

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия
от тези материали (например прежди, тъкани):

7019.1

Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не:

7019.11

Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща 50 mm

Промишленост

A

7019.12

Ровинг

Промишленост

A

7019.19

Други:

7019.19.10

Прежди

Промишленост

A

7019.19.90

Други

Промишленост

A

7019.3

Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани
изделия:

7019.31

Мат

Промишленост

A

7019.32

Платна

Промишленост

A

7019.39

Други

Промишленост

A

7019.40

Тъкани от ровинг:

7019.40.10

Тъкани от многонишков ровинг

Промишленост

A

7019.40.20

Други, покрити с пластмаси

Промишленост

A

7019.40.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1585

Сектор

Поетапна кате
гория

7019.5

Други тъкани:

7019.51

С широчина, непревишаваща 30 cm:

7019.51.10

Покрити с пластмаси

Промишленост

A

7019.51.90

Други

Промишленост

A

7019.52

С широчина, превишаваща 30 cm, със сплитка лито, с те
гло, по-малко от 250 g/m2, от нишки с линейна плътност
на единочката 136 dtex или по-малко:

7019.52.10

Покрити с пластмаси

Промишленост

A

7019.52.90

Други

Промишленост

A

7019.59

Други:

7019.59.10

Покрити с пластмаси

Промишленост

A

7019.59.90

Други

Промишленост

A

7019.90

Други:

7019.90.20

За лопатки, използвани с вятърни турбини

Промишленост

A

7019.90.30

Филтърни торби; приготвени електроизолационни ленти,
промазани или импрегнирани

Промишленост

A

7019.90.90

Други

Промишленост

A

7020.00

Други изделия от стъкло

Промишленост

A

71.01

Естествени или култивирани перли, дори обработени или
подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обко
вани; естествени или култивирани перли, временно нани
зани за улесняване на транспортирането им:

7101.10

Естествени перли

Промишленост

A

7101.2

Култивирани перли:

7101.21

Необработени

Промишленост

A

7101.22

Обработени

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1586
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

71.02

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обко
вани:

7102.10

Несортирани

7102.2

Индустриални:

7102.21

Необработени или само срязани, сцепени или грубо обра
ботени

Промишленост

A

7102.29

Други

Промишленост

A

7102.3

Неиндустриални:

7102.31

Необработени или само срязани, сцепени или грубо обра
ботени

Промишленост

A

7102.39

Други

Промишленост

A

71.03

Скъпоценни (с изключение на диамантите) и полускъпо
ценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненани
зани, нито монтирани, нито обковани; скъпоценни (с из
ключение на диамантите) и полускъпоценни камъни, не
подбрани, временно нанизани за улесняване на транспор
тирането им:

7103.10

Необработени или само срязани или грубо одялани:

7103.10.10

Тигрово око от кварц (наречено също „тигрово око“)

Промишленост

A

7103.10.20

Сугилит (наречен също „лувулит“)

Промишленост

A

7103.10.90

Други

Промишленост

A

7103.9

Обработени по друг начин:

7103.91

Рубини, сапфири и смарагди

Промишленост

A

7103.99

Други

Промишленост

A

71.04

Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпо
ценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненани
зани, нито монтирани, нито обковани; синтетични или
възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни,
неподбрани, временно нанизани за улесняване на транс
портирането им:

7104.10

Пиезоелектрически кварц

Промишленост

A

7104.20

Други, необработени или само срязани или грубо одялани

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7104.90

Други

71.05

Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъ
поценни или полускъпоценни камъни:

7105.10

От диаманти

Промишленост

A

7105.90

Други

Промишленост

A

71.06

Сребро (включително позлатеното сребро и платинира
ното сребро), в необработени или полуобработени форми,
или на прах:

7106.10

Прах

Промишленост

A

7106.9

Други:

7106.91

В необработени форми

Промишленост

A

7106.92

В полуобработени форми

Промишленост

A

7107.00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни ме
тали, в необработени или полуобработени форми

Промишленост

A

71.08

Злато (включително платинираното злато) в необработени
или полуобработени форми, или на прах:

7108.1

За немонетно приложение:

7108.11

Прах

Промишленост

A

7108.12

В други необработени форми

Промишленост

A

7108.13

В други полуобработени форми

Промишленост

A

7108.20

За монетно приложение

Промишленост

A

7109.00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали
или върху сребро, в необработени или полуобработени
форми

Промишленост

A

71.10

Платина в необработени или полуобработени форми, или
на прах:

7110.1

Платина:

7110.11

В необработени форми или на прах

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1588
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7110.19

Други

7110.2

Паладий:

7110.21

В необработени форми или на прах

Промишленост

A

7110.29

Друг

Промишленост

A

7110.3

Родий:

7110.31

В необработени форми или на прах

Промишленост

A

7110.39

Друг

Промишленост

A

7110.4

Иридий, осмий и рутений:

7110.41

В необработени форми или на прах

Промишленост

A

7110.49

Други

Промишленост

A

7111.00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни ме
тали, върху сребро или върху злато, в необработени или
полуобработени форми

Промишленост

A

71.12

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от пла
кета 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:

7112.30

Пепели, съдържащи благородни метали или съединения на
благородни метали

Промишленост

A

7112.9

Други:

7112.91

От злато, дори от плакета или дублета от злато (с изклю
чение на златарската шлака, съдържаща други благородни
метали)

Промишленост

A

7112.92

От платина, дори от плакета или дублета от платина, с из
ключение на златарската шлака (съдържаща други благо
родни метали)

Промишленост

A

7112.99

Други:

7112.99.10

От пластмаси, съдържащи съединения на среброто

Промишленост

A

7112.99.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

71.13

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от
благородни метали или от плакета или дублета от благо
родни метали:

7113.1

От благородни метали, дори покрити, плакирани или ду
блирани с благородни метали:

7113.11

От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с
други благородни метали

Промишленост

A

7113.19

От други благородни метали, дори покрити, плакирани
или дублирани с благородни метали

Промишленост

A

7113.20

От плакета или дублета от благородни метали върху не
благородни метали

Промишленост

A

71.14

Златарски артикули и техните части от благородни метали
или от плакета или дублета от благородни метали:

7114.1

От благородни метали, дори покрити, плакирани или ду
блирани с благородни метали:

7114.11

От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с бла
городни метали:

7114.11.10

Възпоменателни медальони

Промишленост

A

7114.11.90

Други

Промишленост

A

7114.19

От други благородни метали, дори покрити, плакирани
или дублирани с благородни метали:

7114.19.10

Възпоменателни медальони

Промишленост

A

7114.19.90

Други

Промишленост

A

7114.20

От плакета или дублета от благородни метали върху не
благородни метали:

7114.20.10

Възпоменателни медальони

Промишленост

A

7114.20.90

Други

Промишленост

A

71.15

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

7115.10

Катализатори от платина под формата на мрежи или на
решетки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1590

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7115.90

Други:

7115.90.30

Платинени тигли; мрежи и лабораторно оборудване от
платина

Промишленост

A

7115.90.90

Други

Промишленост

A

71.16

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъ
поценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синте
тични или възстановени):

7116.10

От естествени или култивирани перли

Промишленост

A

7116.20

От скъпоценни или от полускъпоценни камъни (есте
ствени, синтетични или възстановени)

Промишленост

A

71.17

Бижутерийна имитация:

7117.1

От неблагородни метали, дори посребрени, позлатени или
платинирани:

7117.11

Копчета за ръкавели и подобни копчета

Промишленост

A

7117.19

Други

Промишленост

A

7117.90

Други

Промишленост

A

71.18

Монети:

7118.10

Монети, нямащи официален курс (с изключение на злат
ните монети)

Промишленост

A

7118.90

Други

Промишленост

A

72.01

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във
вид на отливки, слитъци или други първични форми:

7201.10

Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно
0,5 % или по-малко фосфор

Промишленост

A

7201.20

Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно по
вече от 0,5 % фосфор

Промишленост

A

7201.50

Необработени легирани чугуни; огледални „шпигел“ чу
гуни

Промишленост

A

72.02

Феросплави:

7202.1

Фероманган:

7202.11

Съдържащ тегловно повече от 2 % въглерод

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7202.19

Други

7202.2

Феросилиций:

7202.21

Съдържащ тегловно повече от 55 % силиций

Промишленост

A

7202.29

Други

Промишленост

A

7202.30

Феросиликоманган

Промишленост

A

7202.4

Ферохром:

7202.41

Съдържащ тегловно повече от 4 % въглерод

Промишленост

A

7202.49

Други

Промишленост

A

7202.50

Феросиликохром

Промишленост

A

7202.60

Фероникел

Промишленост

A

7202.70

Феромолибден

Промишленост

A

7202.80

Фероволфрам и феросиликоволфрам

Промишленост

A

7202.9

Други:

7202.91

Феротитан и феросиликотитан

Промишленост

A

7202.92

Ферованадий

Промишленост

A

7202.93

Ферониобий

Промишленост

A

7202.99

Други:

7202.99.30

Феросиликомагнезий

Промишленост

A

7202.99.90

Други

Промишленост

A

72.03

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на же
лязна 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:

7203.10

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на же
лязна руда

Промишленост

A

7203.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1592

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

72.04

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана
(скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или сто
мана:

7204.10

Отпадъци и отломки от чугун

7204.2

Отпадъци и отломки от легирани стомани:

7204.21

От неръждаеми стомани

Промишленост

A

7204.29

Други

Промишленост

A

7204.30

Отпадъци и отломки от покалаени стомана или желязо

Промишленост

A

7204.4

Други отпадъци и отломки:

7204.41

Стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от щамповане
или изрязване, дори пакетирани

Промишленост

A

7204.49

Други

Промишленост

A

7204.50

Отпадъци, отляти на блокове

Промишленост

A

72.05

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален
„шпигел“ чугун, от желязо или от стомана:

7205.10

Гранули

Промишленост

A

7205.2

Прахове:

7205.21

От легирани стомани

Промишленост

A

7205.29

Други

Промишленост

A

72.06

Желязо и нелегирани стомани на блокове или други пър
вични форми (с изключение на желязото от № 72.03):

7206.10

Блокове

Промишленост

A

7206.90

Други

Промишленост

A

72.07

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани:

7207.1

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод:

7207.11

С квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято
широчина е по-малка от два пъти дебелината

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1593

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7207.12

Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от ква
дратно)

Промишленост

A

7207.19

Други

Промишленост

A

7207.20

Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод

Промишленост

A

72.08

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцо
вани, неплакирани, нито покрити:

7208.10

На рулони, само горещовалцовани, с релефни мотиви

Промишленост

A

7208.2

Други, на рулони, само горещовалцовани, декапирани
(травлени):

7208.25

С дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

A

7208.26

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

7208.27

С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7208.3

Други, на рулони, само горещовалцовани:

7208.36

С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

A

7208.37

С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща
10 mm

Промишленост

A

7208.38

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

7208.39

С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7208.40

Ненавити, само горещовалцовани, с релефни мотиви

Промишленост

A

7208.5

Други, ненавити, само горещовалцовани:

7208.51

С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

A

7208.52

С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща
10 mm

Промишленост

A

7208.53

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1594

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

7208.54

С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7208.90

Други

Промишленост

A

72.09

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцо
вани, неплакирани, нито покрити:

7209.1

На рулони, само студеновалцовани:

7209.15

С дебелина 3 mm или повече

Промишленост

A

7209.16

С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7209.17

С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm

Промишленост

A

7209.18

С дебелина, по-малка от 0,5 mm

Промишленост

A

7209.2

Ненавити, само студеновалцовани:

7209.25

С дебелина 3 mm или повече

Промишленост

A

7209.26

С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7209.27

С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm

Промишленост

A

7209.28

С дебелина, по-малка от 0,5 mm

Промишленост

A

7209.90

Други

Промишленост

A

72.10

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или
покрити:

7210.1

С калай:

7210.11

С дебелина 0,5 mm или повече

Промишленост

A

7210.12

С дебелина, по-малка от 0,5 mm

Промишленост

A

7210.20

Покрити с олово, включително с оловно-калаено покритие

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1595

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7210.30

Електролитно поцинковани

7210.4

Поцинковани по друг начин:

7210.41

Вълнообразни

Промишленост

A

7210.49

Други

Промишленост

A

7210.50

Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди

Промишленост

A

7210.6

Покрити с алуминий:

7210.61

Покрити с алуминиево-цинкови сплави

Промишленост

A

7210.69

Други

Промишленост

A

7210.70

Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси

Промишленост

A

7210.90

Други

Промишленост

A

72.11

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани,
нито покрити:

7211.1

Само горещовалцовани:

7211.13

Валцовани върху четирите си страни или в затворен кали
бър, с широчина, превишаваща 150 mm и дебелина
4 mm или повече, ненавити и без релефни мотиви

Промишленост

A

7211.14

Други, с дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

A

7211.19

Други

Промишленост

A

7211.2

Само студеновалцовани:

7211.23

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод

Промишленост

A

7211.29

Други

Промишленост

A

7211.90

Други

Промишленост

A

72.12

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани
или покрити:

7212.10

С калай

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1596

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

7212.20

Електролитно поцинковани

Промишленост

A

7212.30

Поцинковани по друг начин

Промишленост

A

7212.40

Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси

Промишленост

A

7212.50

Покрити по друг начин

Промишленост

A

7212.60

Плакирани

Промишленост

A

72.13

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от
нелегирани стомани:

7213.10

С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, по
лучени по време на валцоването

Промишленост

A

7213.20

Други, от автоматни стомани

Промишленост

A

7213.9

Други:

7213.91

С кръгло сечение, с диаметър, по-малък от 14 mm

Промишленост

A

7213.99

Други

Промишленост

A

72.14

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горе
щоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както
и тези, които са били подложени на усукване след валцо
ване:

7214.10

Изковани

Промишленост

A

7214.20

С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, по
лучени по време на валцоването, или подложени на усук
ване след валцоване

Промишленост

A

7214.30

От автоматни стомани

Промишленост

A

7214.9

Други:

7214.91

С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)

Промишленост

A

7214.99

Други

Промишленост

A

72.15

Други пръти от желязо или от нелегирани стомани:

7215.10

От автоматни стомани, само получени или завършени чрез
студена обработка

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1597

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7215.50

Други, само получени или завършени чрез студена обра
ботка

Промишленост

A

7215.90

Други

Промишленост

A

72.16

Профили от желязо или от нелегирани стомани:

7216.10

U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горе
щоизтеглени, с височина, по-малка от 80 mm

Промишленост

A

7216.2

L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизте
глени, с височина, по-малка от 80 mm:

7216.21

L-профили

Промишленост

A

7216.22

Т-профили

Промишленост

A

7216.3

U-, I- или Н-профили, само горещовалцовани или горе
щоизтеглени, с височина 80 mm или повече:

7216.31

U-профили

Промишленост

A

7216.32

I-профили

Промишленост

A

7216.33

Н-профили

Промишленост

A

7216.40

L- или Т-профили, само горещовалцовани или горещоизте
глени, с височина 80 mm или повече

Промишленост

A

7216.50

Други профили, само горещовалцовани или горещоизте
глени

Промишленост

A

7216.6

Профили, само получени или завършени чрез студена
обработка:

7216.61

Получени от плосковалцовани продукти

Промишленост

A

7216.69

Други

Промишленост

A

7216.9

Други:

7216.91

Получени или завършени чрез студена обработка на пло
сковалцовани продукти

Промишленост

A

7216.99

Други

Промишленост

A

72.17

Телове от желязо или от нелегирани стомани:

7217.10

Непокрити, дори полирани

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1598

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

7217.20

Поцинковани

Промишленост

A

7217.30

Покрити с други неблагородни метали

Промишленост

A

7217.90

Други

Промишленост

A

72.18

Неръждаема стомана във формата на блокове или други
първични форми; полупродукти от неръждаеми стомани:

7218.10

Блокове и други първични форми

Промишленост

A

7218.9

Други:

7218.91

С правоъгълно напречно сечение (с изключение на ква
дратно)

Промишленост

A

7218.99

Други

Промишленост

A

72.19

Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с ши
рочина 600 mm или повече:

7219.1

Само горещовалцовани, на рулони:

7219.11

С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

A

7219.12

С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща
10 mm

Промишленост

A

7219.13

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

7219.14

С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7219.2

Само горещовалцовани, ненавити:

7219.21

С дебелина, превишаваща 10 mm

Промишленост

A

7219.22

С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща
10 mm

Промишленост

A

7219.23

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

7219.24

С дебелина, по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7219.3

Само студеновалцовани:

7219.31

С дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

A

7219.32

С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1599

Сектор

Поетапна кате
гория

7219.33

С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm

Промишленост

A

7219.34

С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm

Промишленост

A

7219.35

С дебелина, по-малка от 0,5 mm

Промишленост

A

7219.90

Други

Промишленост

A

72.20

Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с ши
рочина, по-малка от 600 mm:

7220.1

Само горещовалцовани:

7220.11

С дебелина 4,75 mm или повече

Промишленост

A

7220.12

С дебелина, по-малка от 4,75 mm

Промишленост

A

7220.20

Само студеновалцовани

Промишленост

A

7220.90

Други

Промишленост

A

7221.00

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема
стомана

Промишленост

A

72.22

Пръти и профили от неръждаема стомана:

7222.1

Пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени:

7222.11

С кръгло напречно сечение

Промишленост

A

7222.19

Други

Промишленост

A

7222.20

Пръти, само получени или завършени чрез студена обра
ботка

Промишленост

A

7222.30

Други пръти

Промишленост

A

7222.40

Профили

Промишленост

A

7223.00

Телове от неръждаема стомана

Промишленост

A

72.24

Други легирани стомани на блокове или в други първични
форми; полупродукти от други легирани стомани:

7224.10

Блокове и други първични форми

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1600

Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7224.90

Други

72.25

Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с
широчина 600 mm или повече:

7225.1

От силициеви електротехнически (магнитни) стомани:

7225.11

Със зърнесто ориентирани структури

Промишленост

A

7225.19

Други

Промишленост

A

7225.30

Други, само горещовалцовани, на рулони

Промишленост

A

7225.40

Други, само горещовалцовани, ненавити

Промишленост

A

7225.50

Други, само студеновалцовани

Промишленост

A

7225.9

Други:

7225.91

Електролитно поцинковани

Промишленост

A

7225.92

Поцинковани по друг начин

Промишленост

A

7225.99

Други

Промишленост

A

72.26

Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с
широчина, по-малка от 600 mm:

7226.1

От силициеви електротехнически (магнитни) стомани:

7226.11

Със зърнесто ориентирани структури

Промишленост

A

7226.19

Други

Промишленост

A

7226.20

От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

A

7226.9

Други:

7226.91

Само горещовалцовани

Промишленост

A

7226.92

Само студеновалцовани

Промишленост

A

7226.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1601

Сектор

Поетапна кате
гория

72.27

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от други легирани
стомани:

7227.10

От бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

A

7227.20

От силикоманганови стомани

Промишленост

A

7227.90

Други

Промишленост

A

72.28

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

7228.10

Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

A

7228.20

Пръти от силикоманганови стомани

Промишленост

A

7228.30

Други пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени

Промишленост

A

7228.40

Други пръти, само изковани

Промишленост

A

7228.50

Други пръти, само получени или завършени чрез студена
обработка

Промишленост

A

7228.60

Други пръти

Промишленост

A

7228.70

Профили

Промишленост

A

7228.80

Кухи щанги за сондажи

Промишленост

A

72.29

Телове от други легирани стомани

7229.20

От силикоманганови стомани

Промишленост

A

7229.90

Други

Промишленост

A

73.01

Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити
или направени от сглобени елементи; профили, получени
чрез заваряване, от желязо или стомана:

7301.10

Шпунтови прегради

Промишленост

A

7301.20

Профили

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1602

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

73.02

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или сто
мана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, вър
хове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и
други елементи за кръстосване или смяна на посоките,
траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки,
затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и
други части, специално предназначени за поставянето, съе
диняването или фиксирането на релсите:

7302.10

Релси

Промишленост

A

7302.30

Стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на
стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на
посоките

Промишленост

A

7302.40

Клинове и релсови подложки

Промишленост

A

7302.90

Други

Промишленост

A

7303.00

Тръби и кухи профили от чугун

Промишленост

A

73.04

Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана
(с изключение на тези от чугун):

7304.1

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газо
проводи:

7304.11

От неръждаема стомана

Промишленост

A

7304.19

Други

Промишленост

A

7304.2

Обсадни тръби или други тръби и сондажни щанги от ви
довете, използвани за добив на нефт или газ:

7304.22

Сондажни щанги от неръждаема стомана

Промишленост

A

7304.23

Други сондажни щанги

Промишленост

A

7304.24

Други, от неръждаема стомана

Промишленост

A

7304.29

Други

Промишленост

A

7304.3

Други, с кръгло напречно сечение, от желязо или от неле
гирани стомани:

7304.31

Студеноизтеглени или студеновалцовани

Промишленост

A

7304.39

Други:

7304.39.35

С дебелина на стените, превишаваща 25 mm, или с вън
шен размер на напречното сечение, превишаващ 170 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

L 250/1603

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7304.39.90

Други

7304.4

Други, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана:

7304.41

Студеновалцовани или студеноизтеглени

Промишленост

A

7304.49

Други

Промишленост

A

7304.5

Други, с кръгло напречно сечение, от други легирани сто
мани:

7304.51

Студеновалцовани или студеноизтеглени

Промишленост

A

7304.59

Други:

7304.59.45

С дебелина на стените, превишаваща 25 mm, или с вън
шен размер на напречното сечение, превишаващ 170 mm

Промишленост

A

7304.59.90

Други

Промишленост

A

7304.90

Други

Промишленост

A

73.05

Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло
напречно сечение, с външен диаметър, превишаващ
406,4 mm, от желязо или от стомана:

7305.1

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газо
проводи:

7305.11

Надлъжно заварени с подфлюсова дъга

Промишленост

A

7305.12

Други, надлъжно заварени

Промишленост

A

7305.19

Други

Промишленост

A

7305.20

Обсадни тръби от видовете, използвани за добив на нефт
или газ

Промишленост

A

7305.3

Други, заварени:

7305.31

Надлъжно заварени:

7305.31.10

Водноелектрически тръбопроводи за високо налягане, от
стомана, с външен размер на напречното сечение, преви
шаващ 400 mm, и с дебелина на стените, превишаваща
10,5 mm

Промишленост

A

7305.31.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1604

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7305.39

Други:

7305.39.10

Водноелектрически тръбопроводи за високо налягане, от
стомана, с вътрешен размер на напречното сечение, преви
шаващ 400 mm, и с дебелина на стените, превишаваща
10,5 mm

Промишленост

A

7305.39.90

Други

Промишленост

A

7305.90

Други:

7305.90.10

Водноелектрически тръбопроводи за високо налягане, от
стомана, с вътрешен размер на напречното сечение, преви
шаващ 400 mm, и с дебелина на стените, превишаваща
10,5 mm

Промишленост

A

7305.90.90

Други

Промишленост

A

73.06

Други тръби и кухи профили (например заварени, нито
вани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо
или от стомана:

7306.1

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газо
проводи:

7306.11

Заварени, от неръждаема стомана

Промишленост

A

7306.19

Други

Промишленост

A

7306.2

Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани
за добив на нефт или на газ:

7306.21

Заварени, от неръждаема стомана

Промишленост

A

7306.29

Други

Промишленост

A

7306.30

Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо
или от нелегирани стомани:

7306.30.10

С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm, галванизи
рани

Промишленост

A

7306.30.20

С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm, негалвани
зирани

Промишленост

A

7306.30.30

С дебелина на стената, превишаваща 2 mm, галванизи
рани

Промишленост

A

7306.30.40

С дебелина на стената, превишаваща 2 mm, негалванизи
рани

Промишленост

A

7306.40

Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръж
даема стомана

Промишленост

A

7306.50

Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от други леги
рани стомани

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

7306.6

Други, заварени, с напречно сечение, различно от кръ
глото:

7306.61

С квадратно или правоъгълно напречно сечение:

7306.61.10

С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm

Промишленост

A

7306.61.20

С дебелина на стената, превишаваща 2 mm

Промишленост

A

7306.69

С друго некръгло напречно сечение:

7306.69.10

С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm

Промишленост

A

7306.69.20

С дебелина на стената, превишаваща 2 mm

Промишленост

A

7306.90

Други

Промишленост

A

73.07

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи), от чугун, желязо или стомана:

7307.1

Отляти:

7307.11

От нековък чугун:

7307.11.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.11.90

Други

Промишленост

A

7307.19

Други:

7307.19.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.19.80

Други, от чугун

Промишленост

A

7307.19.90

Други

Промишленост

A

7307.2

Други, от неръждаема стомана:

7307.21

Фланци:

7307.21.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.21.90

Други

Промишленост

A

7307.22

Резбовани колена, дъги и муфи:

7307.22.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7307.22.90

Други

7307.23

Съединителни елементи за челно заваряване:

7307.23.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.23.90

Други

Промишленост

A

7307.29

Други:

7307.29.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.29.90

Други

Промишленост

A

7307.9

Други:

7307.91

Фланци:

7307.91.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.91.20

За употреба с канали за електрически проводници

Промишленост

A

7307.91.35

От свободен тип, с вътрешен размер на напречното сече
ние 25 mm или повече, но непревишаващ 1 200 mm (с
изключение на тези за употреба с канали за електрически
проводници, водосточни тръби и улуци)

Промишленост

A

7307.91.40

Други, с вътрешен размер на напречното сечение 400 mm
или повече, но превишаваща 610 mm

Промишленост

A

7307.91.90

Други

Промишленост

A

7307.92

Резбовани колена, дъги и муфи:

7307.92.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.92.20

За употреба с канали за електрически проводници

Промишленост

A

7307.92.30

Части за отклонителни (отбивни) тръби и Y-образни части,
за употреба с тръби с вътрешен диаметър, непревишаващ
30 mm (с изключение на тези за употреба с канали за
електрически проводници, водосточни тръби и улуци)

Промишленост

A

7307.92.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

7307.93

Съединителни елементи за челно заваряване:

7307.93.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.93.20

За употреба с канали за електрически проводници

Промишленост

A

7307.93.30

Части за отклонителни (отбивни) тръби и Y-образни части,
за употреба с тръби с вътрешен диаметър, непревишаващ
30 mm (с изключение на тези за употреба с канали за
електрически проводници, водосточни тръби и улуци)

Промишленост

A

7307.93.90

Други

Промишленост

A

7307.99

Други:

7307.99.10

За употреба с водосточни тръби и улуци

Промишленост

A

7307.99.20

За употреба с канали за електрически проводници

Промишленост

A

7307.99.30

Части за отклонителни (отбивни) тръби и Y-образни части,
за употреба с тръби с вътрешен диаметър, непревишаващ
30 mm (с изключение на тези за употреба с канали за
електрически проводници, водосточни тръби и улуци)

Промишленост

A

7307.99.90

Други

Промишленост

A

73.08

Конструкции и части за конструкции (например мостове и
елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове,
стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и тех
ните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила
и други) от чугун, желязо или стомана (с изключение на
сглобяемите конструкции от позиция 94.06); ламарини,
пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо
или стомана, изработени с оглед тяхното използване в
конструкцията:

7308.10

Мостове и елементи за мостове

Промишленост

A

7308.20

Кули и стълбове:

7308.20.10

Стълбове за телеграфни линии или електропроводи

Промишленост

A

7308.20.90

Други

Промишленост

A

7308.30

Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати:

7308.30.10

Врати или входни устройства за асансьори

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1608

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7308.30.90

Други

7308.40

Материали за скелета, за кофраж или за укрепване:

7308.40.10

Приспособления, използвани в минното дело

Промишленост

A

7308.40.90

Други

Промишленост

A

7308.90

Други:

7308.90.30

Спираловидни улеи; димоотвеждащи тръби

Промишленост

A

7308.90.90

Други

Промишленост

A

7309.00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви
материали (с изключение на сгъстените или втечнени га
зове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над
300 l, без механични или термични устройства, дори с въ
трешна или топлоизолационна облицовка

Промишленост

A

73.10

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни
съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените
или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вме
стимост, непревишаваща 300 l, без механични или тер
мични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна
облицовка:

7310.10

С вместимост 50 l или повече:

7310.10.10

Конусовидни стоманени барабани с вместимост 235 l или
повече

Промишленост

A

7310.10.90

Други

Промишленост

A

7310.2

С вместимост, по-малка от 50 l:

7310.21

Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване

Промишленост

A

7310.29

Други

Промишленост

A

7311.00

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо
или стомана:

7311.00.20

Със заварена конструкция, незаличимо маркирани, че
имат водна вместимост 1,5 литра или повече, но непреви
шаваща 114 литра, предназначени за употреба с втечнен
нефтен газ

Промишленост

A

7311.00.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

L 250/1609

Сектор

Поетапна кате
гория

73.12

Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни
артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изо
лация:

7312.10

Едноснопови и многоснопови въжета:

7312.10.10

Едноснопови въжета, покрити със сплави на базата на мед
и цинк (месинг)

Промишленост

A

7312.10.15

Едноснопови въжета, покрити с калай

Промишленост

A

7312.10.20

Други едноснопови въжета

Промишленост

A

7312.10.25

Многоснопови въжета, чиито снопове са без покритие

Промишленост

A

7312.10.40

Многоснопови въжета, чиито снопове са поцинковани

Промишленост

A

7312.10.90

Други

Промишленост

A

7312.90

Други

Промишленост

A

7313.00

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

Промишленост

A

73.14

Метални платна (включително непрекъснатите платна),
мрежи и решетки, от железни или от стоманени телове;
разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от стомана:

7314.1

Тъкани метални платна:

7314.12

Непрекъснати метални платна за машини, от неръждаема
стомана:

7314.12.10

С 4 или повече, но не повече от 10 отвора на сантиметър,
както на основата, така и на вътъка

Промишленост

A

7314.12.20

С повече от 10, но не повече от 80 отвора на сантиметър
на вътъка

Промишленост

A

7314.12.90

Други

Промишленост

A

7314.14

Други тъкани метални платна от неръждаема стомана:

7314.14.10

Мрежи за защита от насекоми, изтъкани с 5 или повече,
но не повече от 7 отвора на сантиметър, както на осно
вата, така и на вътъка, от телове с размер на напречното
сечение, непревишаващ 0,32 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1610

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7314.14.20

С 4 или повече, но не повече от 10 отвора на сантиметър,
както на основата, така и на вътъка (с изключение на мре
жите за защита от насекоми)

Промишленост

A

7314.14.30

С повече от 10, но не повече от 80 отвора на сантиметър,
както на основата, така и на вътъка

Промишленост

A

7314.14.90

Други

Промишленост

A

7314.19

Други:

7314.19.20

Мрежи за защита от насекоми, изтъкани с 5 или повече,
но не повече от 7 отвора на сантиметър, както на осно
вата, така и на вътъка, от телове с размер на напречното
сечение, непревишаващ 0,32 mm

Промишленост

A

7314.19.30

С 4 или повече, но не повече от 10 отвора на сантиметър,
както на основата, така и на вътъка (с изключение на мре
жите за защита от насекоми)

Промишленост

A

7314.19.40

С повече от 10, но не повече от 80 отвора на сантиметър,
както на основата, така и на вътъка

Промишленост

A

7314.19.90

Други

Промишленост

A

7314.20

Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от
телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е
равен или по-голям от 3 mm и чиито отвори (бримки)
имат повърхност най-малко 100 cm2

Промишленост

A

7314.3

Други мрежи и решетки, заварени в точките на кръстос
ване:

7314.31

Поцинковани

Промишленост

A

7314.39

Други

Промишленост

A

7314.4

Други метални платна, мрежи и решетки:

7314.41

Поцинковани

Промишленост

A

7314.42

Покрити с пластмаси

Промишленост

A

7314.49

Други

Промишленост

A

7314.50

Разтеглени ламарини и ленти

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

73.15

Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или
стомана:

7315.1

Вериги с шарнирно свързване и техните части:

7315.11

Втулково-ролкови вериги (галови):

7315.11.10

Втулково-ролкови конвейерни (транспортьорни) вериги, с
маса 20 kg/m или повече, но непревишаваща 50 kg/m

Промишленост

A

7315.11.90

Други

Промишленост

A

7315.12

Други вериги:

7315.12.35

Шарнирни конвейерни (транспортьорни) вериги, с маса
0,8 kg/m или повече, но непревишаваща 1,4 kg/m, и ши
рочина 50 mm или повече, но непревишаваща 80 mm

Промишленост

A

7315.12.90

Други

Промишленост

A

7315.19

Части:

7315.19.10

За втулково-ролкови конвейерни (транспортьорни) вериги,
както следва по маса на всяка част: болтове (шийки) на
звена — над 300 g, втулки — над 190 g, ролки — над
800 g и външни пластинки — над 950 g

Промишленост

A

7315.19.90

Други

Промишленост

A

7315.20

Вериги за сняг

Промишленост

A

7315.8

Други вериги и верижки:

7315.81

Вериги с напречно усилени звена

Промишленост

A

7315.82

Други вериги със заварени звена:

7315.82.01

Чиито звена са произведени от железни или стоманени те
лове или пръти с кръгло сечение, с диаметър, по-малък от
4 mm

Промишленост

A

7315.82.03

Чиито звена са произведени от железни или стоманени те
лове или пръти с кръгло сечение, с диаметър 4 mm или
повече, но непревишаващ 10 mm

Промишленост

A

7315.82.05

Чиито звена са произведени от железни или стоманени те
лове или пръти с кръгло сечение, с диаметър, превишаващ
10 mm, но непревишаващ 20 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
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7315.82.07

Чиито звена са произведени от железни или стоманени те
лове или пръти с кръгло сечение, с диаметър, превишаващ
20 mm, но непревишаващ 36 mm

Промишленост

A

7315.82.90

Други

Промишленост

A

7315.89

Други:

7315.89.10

Трансмисионни вериги (за предаване на движение), кон
вейерни (транспортьорни) вериги или вериги на елеватори

Промишленост

A

7315.89.90

Други

Промишленост

A

7315.90

Други части:

7315.90.10

За трансмисионни вериги (за предаване на движение), кон
вейерни (транспортьорни) вериги или вериги на елеватори
или вериги със заварени звена

Промишленост

A

7315.90.90

Други

Промишленост

A

7316.00

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

Промишленост

A

7317.00

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, из
вити или полегато изрязани скоби (с изключение на тези
от позиция 83.05) и подобни артикули, от чугун, желязо
или стомана, дори с глави от друг материал (с изключение
на артикулите с глави от мед):

7317.00.02

Телени гвоздеи със стебла, заострени в единия край, пред
ставени на ленти

Промишленост

A

7317.00.04

Заострени винтове за дърво с усукани стебла и глави без
прорез (шлици)

Промишленост

A

7317.00.06

Други телени гвоздеи

Промишленост

A

7317.00.15

Кабарчета; куки с изострени върхове

Промишленост

A

7317.00.40

Извити или полегато изрязани скоби

Промишленост

A

7317.00.90

Други

Промишленост

A

73.18

Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове,
щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и
подобни артикули, от чугун, желязо или стомана:

7318.1

Резбовани артикули:

7318.11

Тирфони

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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7318.12

Други винтове за дърво

Промишленост

A

7318.13

Куки и болтове с халки, с резба

Промишленост

A

7318.14

Рапидни винтове

Промишленост

A

7318.15

Други винтове и болтове, дори с техните гайки или
шайби:

7318.15.26

Винтове с глух отвор на главата

Промишленост

A

7318.15.33

Болтове (включително безглави болтове, шпилки и шпил
кови съединения), предназначени за употреба във въздухо
плавателни средства

Промишленост

A

7318.15.35

Други винтове и болтове (включително безглави болтове,
шпилки и шпилкови съединения), от неръждаема стомана
(с изключение на тези, които са с резба по цялата си дъл
жина с шестостенни глави)

Промишленост

A

7318.15.37

Други винтове и болтове, с резба по цялата си дължина с
шестостенни глави, от неръждаема стомана

Промишленост

A

7318.15.39

Други винтове, с резба по цялата си дължина с шесто
стенни глави (с изключение на тези от неръждаема сто
мана)

Промишленост

A

7318.15.41

Безглави болтове, шпилки и шпилкови съединения (с из
ключение на тези от неръждаема стомана и на предназна
чените за употреба във въздухоплавателни средства)

Промишленост

A

7318.15.43

Други болтове (с изключение на безглави болтове, шпилки
и шпилкови съединения) с шестостенни глави

Промишленост

A

7318.15.90

Други

Промишленост

A

7318.16

Гайки:

7318.16.05

Предназначени за употреба във въздухоплавателни сред
ства

Промишленост

A

7318.16.10

От неръждаема стомана

Промишленост

A

7318.16.20

Шестостенни глухи гайки, шестостенни гайки с неметални
вложки, шестостенни гайки с шайби и шестостенни осигу
рителни (самозаконтрящи се) гайки

Промишленост

A

7318.16.30

Други, шестостенни гайки

Промишленост

A

7318.16.90

Други

Промишленост

A

7318.19

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

7318.2

Нерезбовани артикули:

7318.21

Федершайби и други законтрящи шайби:

7318.21.10

Федершайби, срязани или двойни (с две навивки)

Промишленост

A

7318.21.90

Други

Промишленост

A

7318.22

Други шайби

Промишленост

A

7318.23

Нитове

Промишленост

A

7318.24

Щифтове и шпонки

Промишленост

A

7318.29

Други

Промишленост

A

73.19

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила
за бродерия и подобни артикули за ръчна употреба, от же
лязо или от стомана; безопасни игли и други игли за при
крепване (карфици) от желязо или от стомана, неупоме
нати, нито включени другаде:

7319.40

Безопасни игли и други игли

Промишленост

A

7319.90

Други

Промишленост

A

73.20

Пружини, ресори и техните листове от желязо или от сто
мана:

7320.10

Листови ресори и техните листове

Промишленост

A

7320.20

Винтови пружини:

7320.20.10

С дебелина на тела, превишаваща 1,32 mm, но непреви
шаваща 2,43 mm

Промишленост

A

7320.20.90

Други

Промишленост

A

7320.90

Други

Промишленост

A

73.21

Печки, котли с огнище, готварски печки (включително
тези, които могат да бъдат използвани допълнително и за
централно отопление), скари, мангали, газови котлони, ус
тройства за затопляне на ястия и подобни неелектрически
уреди за домашна употреба, както и техните части от чу
гун, желязо или стомана:

7321.1

Уреди за готвене или за затопляне на ястия:

7321.11

С газ или с газ и други горива

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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7321.12

С течни горива

Промишленост

A

7321.19

Други, включително уредите с твърди горива

Промишленост

A

7321.8

Други уреди:

7321.81

С газ или с газ и други горива

Промишленост

A

7321.82

С течни горива

Промишленост

A

7321.89

Други, включително уредите с твърди горива

Промишленост

A

7321.90

Части

Промишленост

A

73.22

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загря
ване и техните части, от чугун, желязо или стомана; гене
ратори и разпределители на горещ въздух (включително
разпределителите, можещи също да функционират като
разпределители на свеж или кондициониран въздух), с не
електрическо загряване, съдържащи вентилатор или възду
ходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или
стомана:

7322.1

Радиатори и техните части:

7322.11

От чугун

Промишленост

A

7322.19

Други

Промишленост

A

7322.90

Други

Промишленост

A

73.23

Домакински артикули или домашни потреби и техните ча
сти, 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:

7323.10

Желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръка
вици и подобни артикули за чистене, полиране или за
аналогична употреба

Промишленост

A

7323.9

Други:

7323.91

От неемайлиран чугун

Промишленост

A

7323.92

От емайлиран чугун

Промишленост

A

7323.93

От неръждаема стомана:

7323.93.20

Кухи изделия (дълбока посуда) за кухненска или трапезна
употреба (с изключение на покритите с благородни ме
тали)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1616

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

7323.93.90

Други

Промишленост

A

7323.94

От емайлирани желязо или стомана (с изключение на чу
гун)

Промишленост

A

7323.99

Други

Промишленост

A

73.24

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чу
гун, желязо или стомана:

7324.10

Мивки и умивалници, от неръждаема стомана

Промишленост

A

7324.2

Вани:

7324.21

От чугун, дори емайлирани:

7324.21.10

Покрити с благородни метали

Промишленост

A

7324.21.90

Други

Промишленост

A

7324.29

Други

Промишленост

A

7324.90

Други, включително частите

Промишленост

A

73.25

Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана:

7325.10

От нековък чугун

Промишленост

A

7325.9

Други:

7325.91

Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане

Промишленост

A

7325.99

Други

Промишленост

A

73.26

Други изделия от желязо или стомана:

7326.1

Ковани или щамповани, но необработени по друг начин:

7326.11

Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане

Промишленост

A

7326.19

Други

Промишленост

A

7326.20

Изделия от железни или стоманени телове:

7326.20.10

Габиони от телена мрежа

Промишленост

A

7326.20.30

Подпорки за цветни чашки, обикновено използвани от
цветари с карамфили

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1617

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7326.20.40

Приспособления за събиране и сушене на тютюневи листа
със спираловидни скоби

Промишленост

A

7326.20.90

Други

Промишленост

A

7326.90

Други:

7326.90.10

Затягащи скоби на маркучи

Промишленост

A

7326.90.50

Държачи (ръбове) за календари

Промишленост

A

7326.90.90

Други

Промишленост

A

7401.00

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

Промишленост

A

7402.00

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафини
ране

Промишленост

A

74.03

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

7403.1

Рафинирана мед:

7403.11

Катоди и секции от катоди

Промишленост

A

7403.12

Полуфабрикати (заготовки) за тел

Промишленост

A

7403.13

Заготовки

Промишленост

A

7403.19

Други

Промишленост

A

7403.2

Медни сплави:

7403.21

На основата на мед и цинк (месинг)

Промишленост

A

7403.22

На основата на мед и калай (бронз)

Промишленост

A

7403.29

Други сплави на медта (с изключение на матерните сплави
от позиция 74.05)

Промишленост

A

7404.00

Отпадъци и отломки от мед

Промишленост

A

7405.00

Матерни медни сплави

Промишленост

A

74.06

Прахове и люспи от мед:

7406.10

Прахове с неслоест строеж

Промишленост

A

7406.20

Прахове с ламелна структура; люспи

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1618

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

74.07

Пръти и профили от мед:

7407.10

От рафинирана мед

7407.2

От медни сплави:

7407.21

На основата на мед и цинк (месинг)

7407.29

Други:

7407.29.10

На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, ни
кел и цинк (алпака) (с изключение на кухи профили)

Промишленост

A

7407.29.90

Други

Промишленост

A

74.08

Телове от мед:

7408.1

От рафинирана мед:

7408.11

Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава
6 mm

Промишленост

A

7408.19

Други

Промишленост

A

7408.2

От медни сплави:

7408.21

На основата на мед и цинк (месинг)

Промишленост

A

7408.22

На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, ни
кел и цинк (алпака)

Промишленост

A

7408.29

Други

Промишленост

A

74.09

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превиша
ваща 0,15 mm:

7409.1

От рафинирана мед:

7409.11

На рулони

Промишленост

A

7409.19

Други

Промишленост

A

7409.2

На основата на мед и цинк (месинг):

7409.21

На рулони

Промишленост

A

7409.29

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1619

Сектор

Поетапна кате
гория

7409.3

От сплави на основата на мед и калай (бронз):

7409.31

На рулони

Промишленост

A

7409.39

Други

Промишленост

A

7409.40

На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, ни
кел и цинк (алпака)

Промишленост

A

7409.90

От други медни сплави

Промишленост

A

74.10

Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хар
тия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебе
лина, непревишаваща 0,15 mm (без подложката)

7410.1

Без подложка:

7410.11

От рафинирана мед

Промишленост

A

7410.12

От медни сплави

Промишленост

A

7410.2

Върху подложка:

7410.21

От рафинирана мед

Промишленост

A

7410.22

От медни сплави

Промишленост

A

74.11

Тръби от мед:

7411.10

От рафинирана мед:

7411.10.10

С външен размер на напречното сечение, непревишаващ
115 mm

Промишленост

A

7411.10.40

С външен размер на напречното сечение, превишаващ
115 mm

Промишленост

A

7411.2

От медни сплави:

7411.21

На основата на мед и цинк (месинг):

7411.21.15

С външен размер на напречното сечение, непревишаващ
115 mm (с изключение на тези с външен размер на на
пречното сечение, непревишаващ 10 mm, и с дебелина на
стените, непревишаваща 0,3 mm)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1620

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7411.21.90

Други

7411.22

На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, ни
кел и цинк (алпака):

7411.22.10

С външен размер на напречното сечение, непревишаващ
115 mm

Промишленост

A

7411.22.40

С външен размер на напречното сечение, превишаващ
115 mm, но непревишаващ 152 mm

Промишленост

A

7411.29

Други:

7411.29.10

С външен размер на напречното сечение, непревишаващ
115 mm

Промишленост

A

7411.29.40

С външен размер на напречното сечение, превишаващ
115 mm

Промишленост

A

74.12

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи), от мед:

7412.10

От рафинирана мед:

7412.10.10

Части за отклонителни (отбивни) тръби, Y-образни части и
свръзки, за употреба с тръбопроводи с вътрешен диаметър,
непревишаващ 25,4 mm

Промишленост

A

7412.10.80

Други, за употреба с тръбопроводи с вътрешен диаметър,
по-малък от 12,7 mm

Промишленост

A

7412.10.90

Други

Промишленост

A

7412.20

От медни сплави:

7412.20.10

Месингови колена и съединения, за употреба с тръби за
санитарни системи или с тръби за отпадъчни води

Промишленост

A

7412.20.20

Части за отклонителни (отбивни) тръби, Y-образни части и
свръзки, за употреба с тръбопроводи с вътрешен диаметър,
непревишаващ 25,4 mm

Промишленост

A

7412.20.80

Други, за употреба с тръбопроводи с вътрешен диаметър,
по-малък от 12,7 mm

Промишленост

A

7412.20.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1621

Сектор

Поетапна кате
гория

7413.00

Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без
електрическа изолация:

7413.00.30

Кабели, въжета и дебели въжета; електрически жици или
кабели

Промишленост

A

7413.00.90

Други

Промишленост

A

74.15

Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби (с из
ключение на тези от позиция 83.05) и подобни артикули,
от мед или със стъбло от желязо или стомана и глава от
мед; винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щиф
тове, шпонки, шайби (включително и федершайбите) и по
добни артикули, от мед:

7415.10

Клинове и гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и по
добни артикули

Промишленост

A

7415.2

Други артикули, нерезбовани:

7415.21

Шайби (включително федершайбите)

Промишленост

A

7415.29

Други

Промишленост

A

7415.3

Други артикули, резбовани:

7415.33

Винтове; болтове и гайки

Промишленост

A

7415.39

Други

Промишленост

A

74.18

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни
или тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (те
лени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене,
полиране или за аналогична употреба, от мед:

7418.10

Домакински артикули или домашни потреби и техните ча
сти; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули
за чистене, полиране или за аналогична употреба:

7418.10.10

Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чи
стене, полиране или за аналогична употреба

Промишленост

A

7418.10.90

Други

Промишленост

A

7418.20

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части

Промишленост

A

74.19

Други изделия от мед:

7419.10

Вериги, верижки и техните части

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1622

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7419.9

Други:

7419.91

Отляти, щамповани или ковани, но необработени по друг
начин

Промишленост

A

7419.99

Други:

7419.99.10

Метални платна (включително непрекъснатите платна),
мрежи и решетки от тел; разтеглени ламарини и ленти

Промишленост

A

7419.99.20

Пружини и ресори

Промишленост

A

7419.99.30

Неелектрически уреди за готвене или за отопление от ви
довете за домакинска употреба, и техните части

Промишленост

A

7419.99.90

Други

Промишленост

A

75.01

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други меж
динни продукти на никеловата металургия:

7501.10

Никелов камък

Промишленост

A

7501.20

Шлаки от никелови оксиди (синтеровани) и други меж
динни продукти на никеловата металургия

Промишленост

A

75.02

Необработен никел:

7502.10

Несплавен никел

Промишленост

A

7502.20

Никелови сплави

Промишленост

A

7503.00

Отпадъци и отломки от никел

Промишленост

A

7504.00

Прахове и люспи от никел

Промишленост

A

75.05

Пръти, профили и телове от никел:

7505.1

Пръти и профили:

7505.11

От несплавен никел

Промишленост

A

7505.12

От никелови сплави

Промишленост

A

7505.2

Телове:

7505.21

От несплавен никел

Промишленост

A

7505.22

От никелови сплави

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

75.06

Ламарини, ленти, листове и фолио от никел:

7506.10

От несплавен никел

Промишленост

A

7506.20

От никелови сплави

Промишленост

A

75.07

Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например
свръзки, колена, муфи), от никел:

7507.1

Тръби:

7507.11

От несплавен никел

Промишленост

A

7507.12

От никелови сплави

Промишленост

A

7507.20

Принадлежности за тръбопроводи

Промишленост

A

75.08

Други изделия от никел:

7508.10

Метални платна и решетки, от никелова тел

Промишленост

A

7508.90

Други

Промишленост

A

76.01

Необработен алуминий:

7601.10

Несплавен алуминий

Промишленост

A

7601.20

Алуминиеви сплави

Промишленост

A

7602.00

Отпадъци и отломки от алуминий

Промишленост

A

76.03

Прахове и люспи от алуминий:

7603.10

Прахове с неслоест строеж

Промишленост

A

7603.20

Прахове с ламелна структура; люспи

Промишленост

A

76.04

Пръти и профили от алуминий:

7604.10

От несплавен алуминий:

7604.10.30

За лопатки, използвани с вятърни турбини

Промишленост

A

7604.10.35

Пръти, с най-голям размер на напречното сечение, непре
вишаващ 160 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1624

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7604.10.65

Профили, с най-голям размер на напречното сечение, не
превишаващ 370 mm

Промишленост

A

7604.10.90

Други

Промишленост

A

7604.2

От алуминиеви сплави:

7604.21

Кухи профили:

7604.21.15

С най-голям външен размер на напречното сечение, непре
вишаващ 370 mm

Промишленост

A

7604.21.90

Други

Промишленост

A

7604.29

Други:

7604.29.15

Пръти, с най-голям размер на напречното сечение, преви
шаващ 7,5 mm, но непревишаващ 160 mm

Промишленост

A

7604.29.65

Профили, с най-голям размер на напречното сечение, не
превишаващ 370 mm

Промишленост

A

7604.29.90

Други

Промишленост

A

76.05

Телове от алуминий:

7605.1

От несплавен алуминий:

7605.11

Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава
7 mm

7605.11.05

С кръгло сечение, на рулони без ролки, с маса, превиша
ваща 800 kg/рулон

Промишленост

A

7605.11.80

Други, с маса, превишаваща 20 kg/рулон

Промишленост

A

7605.11.90

Други

Промишленост

A

7605.19

Други:

7605.19.05

С кръгло сечение, на рулони без ролки, с маса, превиша
ваща 800 kg/рулон

Промишленост

A

7605.19.80

Други, с маса, превишаваща 20 kg/рулон

Промишленост

A

7605.19.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7605.2

От алуминиеви сплави:

7605.21

Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава
7 mm

Промишленост

A

7605.29

Други

Промишленост

A

76.06

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, пре
вишаваща 0,2 mm:

7606.1

С квадратна или правоъгълна форма:

7606.11

От несплавен алуминий:

7606.11.07

Със съдържание на алуминий не повече от 99,9 % от ма
сата, ламинирани или покрити от едната или от двете
страни с боя, емайл или пластмаси [с изключение на под
ови настилки, които не позволяват подхлъзване, с релефни
мотиви (плочи с валцовани шарки)]

Промишленост

A

7606.11.17

Със съдържание на алуминий не повече от 99,9 % от ма
сата, непокрити или ненаслоени с боя, емайл или пласт
маси [с изключение на подови настилки, които не позво
ляват подхлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани
шарки) и тези, които са перфорирани]

Промишленост

A

7606.11.90

Други

Промишленост

A

7606.12

От алуминиеви сплави:

7606.12.07

Покрити или наслоени от едната или от двете страни с
боя, емайл или пластмаси, с дебелина, превишаваща
0,25 mm, и със широчина, превишаваща 100 mm [с из
ключение на подови настилки, които не позволяват под
хлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани шарки) и
тези, които са перфорирани]

Промишленост

A

7606.12.17

Непокрити, нито наслоени с боя, емайл или пластмаси [с
изключение на подови настилки, които не позволяват под
хлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани шарки),
тези, които са перфорирани, и тези, които съдържат по
вече от 0,5 % мед, 6 % магнезий или 4 % силиций от ма
сата]

Промишленост

A

7606.12.90

Други

Промишленост

A

7606.9

Други:

7606.91

От несплавен алуминий:

7606.91.07

Със съдържание на алуминий не повече от 99,9 % от ма
сата, покрити или наслоени от едната или от двете страни
с боя, емайл или пластмаси [с изключение на подови на
стилки, които не позволяват подхлъзване, с релефни мо
тиви (плочи с валцовани шарки) и тези, които са перфори
рани]

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1626

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

7606.91.17

Със съдържание на алуминий не повече от 99,9 % от ма
сата, непокрити или ненаслоени с боя, емайл или пласт
маси [с изключение на подови настилки, които не позво
ляват подхлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани
шарки) и тези, които са перфорирани]

Промишленост

A

7606.91.90

Други

Промишленост

A

7606.92

От алуминиеви сплави:

7606.92.07

Покрити или наслоени от едната или от двете страни с
боя, емайл или пластмаси, с дебелина, превишаваща
0,25 mm, и със широчина, превишаваща 100 mm [с из
ключение на подови настилки, които не позволяват под
хлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани шарки) и
тези, които са перфорирани]

Промишленост

A

7606.92.17

Със съдържание на алуминий не повече от 99,9 % от ма
сата, непокрити или ненаслоени с боя, емайл или пласт
маси [с изключение на подови настилки, които не позво
ляват подхлъзване, с релефни мотиви (плочи с валцовани
шарки) и тези, които са перфорирани]

Промишленост

A

7606.92.90

Други

Промишленост

A

76.07

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху
хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебе
лина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката):

7607.1

Без подложка:

7607.11

Само валцовани

Промишленост

A

7607.19

Други:

7607.19.10

Подложени на ецване, с широчина, непревишаваща
105 mm

Промишленост

A

7607.19.25

Други, самозалепващи, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

7607.19.90

Други

Промишленост

A

7607.20

Върху подложка:

7607.20.20

Непечатани, с дебелина 0,1 mm или повече, но непреви
шаваща 0,15 mm, и с широчина, непревишаваща 40 mm,
лакирани само от едната страна (с изключение на ламини
раните с хартия или пластмаси и подсилени с влакна от
стъкло или сизал)

Промишленост

A

7607.20.25

Други, самозалепващи, покрити с микросфери от стъкло

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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BG

Код

Описание

L 250/1627

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7607.20.90

Други

76.08

Тръби от алуминий:

7608.10

От несплавен алуминий

Промишленост

A

7608.20

От алуминиеви сплави

Промишленост

A

7609.00

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи) от алуминий:

7609.00.10

С вътрешен диаметър, по-малък от 12,7 mm

Промишленост

A

7609.00.90

Други

Промишленост

A

76.10

Конструкции и части за конструкции (например мостове и
мостови елементи, кули, стълбове, стойки, колони, скели,
покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за
врати, корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изклю
чение на сглобяемите конструкции от позиция 94.06; ла
марини, пръти, профили, тръби и подобни, от алуминий,
изработени с оглед използването им в конструкцията:

7610.10

Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати

Промишленост

A

7610.90

Други

Промишленост

A

7611.00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви
материали (с изключение на сгъстените или втечнени га
зове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без
механични или термични устройства, дори с вътрешна или
топлоизолационна облицовка

Промишленост

A

76.12

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, непреви
шаваща 300 l, без механични или термични устройства,
дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка:

7612.10

Гъвкави туби за опаковки

Промишленост

A

7612.90

Други:

7612.90.40

Бидони с вместимост, непревишаваща 500 ml

Промишленост

A

7612.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7613.00

Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове

76.14

Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий,
без електрическа изолация:

7614.10

Със стоманена сърцевина

Промишленост

A

7614.90

Други

Промишленост

A

76.15

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни
или тоалетни артикули и техните части, от алуминий;
гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чи
стене, полиране или за аналогична употреба, от алуминий:

7615.10

Домакински артикули или домашни потреби и техните ча
сти; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули
за чистене, полиране или за аналогична употреба:

7615.10.10

Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чи
стене, полиране или за аналогична употреба

Промишленост

A

7615.10.20

Кухи изделия (дълбока посуда) за трапезна или кухненска
употреба (с изключение на кофи)

Промишленост

A

7615.10.90

Други

Промишленост

A

7615.20

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части

Промишленост

A

76.16

Други изделия от алуминий:

7616.10

Клинове, пирони, заострени куки и скоби (с изключение
на тези от позиция 83.05), винтове, болтове, гайки, куки с
резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни арти
кули

Промишленост

A

7616.9

Други:

7616.91

Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел

Промишленост

A

7616.99

Други:

7616.99.10

Венециански щори

Промишленост

A

7616.99.20

Стъпала и стълби

Промишленост

A

7616.99.30

Заготовки за ударно пресоване през дюза (екструдиране)

Промишленост

A

7616.99.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

Код

Описание

L 250/1629

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

78.01

Необработено олово:

7801.10

Рафинирано олово

7801.9

Друго:

7801.91

Съдържащо антимон като друг преобладаващ елемент от
масата

Промишленост

A

7801.99

Друго

Промишленост

A

7802.00

Отпадъци и отломки от олово

Промишленост

A

78.04

Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и
люспи, от олово:

7804.1

Плочи, листове, ленти и фолио:

7804.11

Листове, ленти и фолио, с дебелина, непревишаваща
0,2 mm (без подложката)

Промишленост

A

7804.19

Други

Промишленост

A

7804.20

Прахове и люспи

Промишленост

A

7806.00

Други изделия от олово

Промишленост

A

79.01

Необработен цинк:

7901.1

Несплавен цинк:

7901.11

Със съдържание на цинк 99,99 % или повече от масата

Промишленост

A

7901.12

Със съдържание на цинк, по-малко от 99,99 % от масата

Промишленост

A

7901.20

Цинкови сплави

Промишленост

A

7902.00

Отпадъци и отломки от цинк

Промишленост

A

79.03

Пудра, прахове и люспи от цинк:

7903.10

Цинкова пудра

Промишленост

A

7903.90

Други

Промишленост

A

7904.00

Пръти, профили и телове от цинк

Промишленост

A

7905.00

Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

7907.00

Други изделия от цинк

80.01

Необработен калай:

8001.10

Несплавен калай

Промишленост

A

8001.20

Калаени сплави

Промишленост

A

8002.00

Отпадъци и отломки от калай

Промишленост

A

8003.00

Пръти, профили и телове от калай

Промишленост

A

8007.00

Други изделия от калай

Промишленост

A

81.01

Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците
и отломките:

8101.10

Прахове

Промишленост

A

8101.9

Други:

8101.94

Необработен волфрам, включително прътите, получени
само чрез синтероване

Промишленост

A

8101.96

Телове

Промишленост

A

8101.97

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8101.99

Други

Промишленост

A

81.02

Молибден и изделия от молибден, включително отпадъ
ците и отломките:

8102.10

Прахове

Промишленост

A

8102.9

Други:

8102.94

Необработен молибден, включително прътите, получени
само чрез синтероване

Промишленост

A

8102.95

Пръти (с изключение на тези, получени само чрез синтеро
ване), профили, ламарини, ленти, листове и фолио

Промишленост

A

8102.96

Телове

Промишленост

A

8102.97

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8102.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1631

Сектор

Поетапна кате
гория

81.03

Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и от
ломките:

8103.20

Необработен тантал, включително прътите, получени само
чрез синтероване; прахове

Промишленост

A

8103.30

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8103.90

Други

Промишленост

A

81.04

Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците
и отломките:

8104.1

Необработен магнезий:

8104.11

Със съдържание на магнезий най-малко 99,8 % от масата

Промишленост

A

8104.19

Други

Промишленост

A

8104.20

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8104.30

Стърготини, стружки и калибрирани гранули; прахове

Промишленост

A

8104.90

Други

Промишленост

A

81.05

Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалто
вата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително
отпадъците и отломките:

8105.20

Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалто
вата металургия; необработен кобалт; прахове

Промишленост

A

8105.30

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8105.90

Други

Промишленост

A

8106.00

Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и
отломките

Промишленост

A

81.07

Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и
отломките:

8107.20

Необработен кадмий; прахове

Промишленост

A

8107.30

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8107.90

Други

Промишленост

A

81.08

Титан и изделия от титан, включително отпадъците и от
ломките:

8108.20

Необработен титан; прахове

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1632

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8108.30

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8108.90

Други

Промишленост

A

81.09

Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъ
ците и отломките:

8109.20

Необработен цирконий; прахове

Промишленост

A

8109.30

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8109.90

Други

Промишленост

A

81.10

Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците
и отломките:

8110.10

Необработен антимон; прахове

Промишленост

A

8110.20

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8110.90

Други

Промишленост

A

8111.00

Манган и изделия от манган, включително отпадъците и
отломките

Промишленост

A

81.12

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (цел
тий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и
изделията от тези метали, включително отпадъците и от
ломките:

8112.1

Берилий:

8112.12

Необработен; прахове

Промишленост

A

8112.13

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8112.19

Други

Промишленост

A

8112.2

Хром:

8112.21

Необработен; прахове

Промишленост

A

8112.22

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8112.29

Други

Промишленост

A

8112.5

Талий:

8112.51

Необработен; прахове

Промишленост

A

8112.52

Отпадъци и отломки

Промишленост

A

8112.59

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

8112.9

Други:

8112.92

Необработен; отпадъци и отломки; прахове

Промишленост

A

8112.99

Други

Промишленост

A

8113.00

Металокерамики и изделия от металокерамики, включи
телно отпадъците и отломките

Промишленост

A

82.01

Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мо
тички, вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други по
добни инструменти за сечене или разцепване; градинарски
ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за ря
зане на сено или слама, ножици за жив плет, клинове и
други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив
инструменти:

8201.10

Белове (лизгари) и лопати:

8201.10.05

С максимална широчина на острието над 150 mm, но не
превишаваща 200 mm

Промишленост

A

8201.10.10

С максимална широчина на острието над 200 mm, но не
превишаваща 320 mm

Промишленост

A

8201.10.90

Други

Промишленост

A

8201.30

Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гре
бла:

8201.30.03

Кирки; търнокопи

Промишленост

A

8201.30.20

Мотики с работен ръб с широчина, непревишаваща
320 mm

Промишленост

A

8201.30.40

Сеносъбирачки и гребла с не повече от 8 зъбци

Промишленост

A

8201.30.90

Други

Промишленост

A

8201.40

Брадви и други подобни инструменти за сечене или раз
цепване:

8201.40.10

Брадвички със стоманени дръжки

Промишленост

A

8201.40.90

Други

Промишленост

A

8201.50

Градинарски ножици за работа с една ръка (включително
и ножиците за разфасоване на птици)

Промишленост

A

8201.60

Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни ин
струменти за работа с две ръце

Промишленост

A

8201.90

Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив
инструменти:

8201.90.10

Вили с 8 зъбци или повече

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8201.90.20

Други вили, с дължина на зъбците, превишаваща 150 mm

Промишленост

A

8201.90.90

Други

Промишленост

A

82.02

Ръчни триони; листове за триони от всички видове (вклю
чително отрезните фрези и неназъбените остриета за ря
зане):

8202.10

Ръчни триони

Промишленост

A

8202.20

Ленти за лентови триони:

8202.20.20

С широчина 13 mm или повече, но непревишаваща
40 mm, от бързорежещ биметален материал

Промишленост

A

8202.20.30

Други, с широчина 4,5 mm или повече, но непревиша
ваща 32 mm

Промишленост

A

8202.20.90

Други

Промишленост

A

8202.3

Дискове за циркуляри (включително отрезните фрези):

8202.31

С работна част от стомана

Промишленост

A

8202.39

Други, включително частите:

8202.39.30

С работна част от волфрамов карбид и с диаметър, непре
вишаващ 600 mm

Промишленост

A

8202.39.90

Други

Промишленост

A

8202.40

Дърворезни вериги

Промишленост

A

8202.9

Други листове за триони:

8202.91

Ножовки за право рязане, за обработка на метали

Промишленост

A

8202.99

Други

Промишленост

A

82.03

Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи,
щипци, ножици за рязане на метал, тръборезачки и болто
резачки, замби, пробивни клещи и подобни ръчни инстру
менти:

8203.10

Пили, рашпили и подобни инструменти

Промишленост

A

8203.20

Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни
инструменти:

8203.20.10

Клещи, водопроводни

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8203.20.20

Клещи с дължина, превишаваща 110 mm, но непревиша
ваща 300 mm, както следва: клещи секачки с назъбени
челюсти (със или без част за захващане на тръби), дългоу
сти клещи (тип човки) с режеща част и назъбени челюсти,
тръбни клещи (за захващане на тръби) и клещи с под
вижно рамо (тип „гарга“) с част за захващане на тръби
(включително от тип с извит връх)

Промишленост

A

8203.20.30

Клещи за рязане и огъване на тел с дължина, превишаваща
110 mm, но непревишаваща 320 mm; клещи резачки на
тел (без лостово подпомагане) с дължина, превишаваща
110 mm, но непревишаваща 250 mm; клещи за зегерови
пръстени с дължина, превишаваща 150 mm, но непреви
шаваща 250 mm

Промишленост

A

8203.20.40

Регулируеми клещи чираци и ръкохватки

Промишленост

A

8203.20.90

Други

Промишленост

A

8203.30

Ножици за метал и подобни инструменти

Промишленост

A

8203.40

Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и по
добни инструменти

Промишленост

A

82.04

Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните
ключове); сменяеми глухи ключове, дори с дръжка:

8204.1

Ръчни гаечни ключове:

8204.11

Без възможност за регулиране на размера:

8204.11.15

Двустранни отворени гаечни ключове с всякакви размери
до 36 mm; гаечни ключове тип „лула“ или „звезда“ с вся
какви размери до 36 mm; комбинирани гаечни ключове
от отворен тип и тип „звезда“ с всякакви размери до
36 mm

Промишленост

A

8204.11.40

Принадлежности за глухи ключове (например удължители,
ръкохватки с механизъм на тресчьотка, маткапи, лостове
(ръкохватки) за гедоре с плъзгаща се глава, карданни шар
нири и ръкохватки с шарнирни съединения), със съедини
телен накрайник с размер 9 mm или повече, но непреви
шаващ 21 mm (с изключение на динамометрични клю
чове)

Промишленост

A

8204.11.90

Други

Промишленост

A

8204.12

С възможност за регулиране на размера:

8204.12.10

Тръбни ключове (с изключение на верижни тръбни клю
чове)

Промишленост

A

8204.12.20

Ключове с дължина 140 mm или повече, но непревиша
ваща 310 mm (включително части, дори обработени)

Промишленост

A

8204.12.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

8204.20

Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка:

8204.20.40

Със съединителен накрайник с размер 9 mm или повече,
но непревишаващ 21 mm

Промишленост

A

8204.20.90

Други

Промишленост

A

82.05

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за
рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде;
поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни (с
изключение на тези, представляващи принадлежности или
части за инструментални машини); наковални; преносими
ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монти
рани на стойки, задвижвани ръчно или с педал:

8205.10

Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и
външни резби

Промишленост

A

8205.20

Чукове и каменарски чукове:

8205.20.10

Чукове със стоманени глави

Промишленост

A

8205.20.90

Други

Промишленост

A

8205.30

Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обра
ботка на дърво

Промишленост

A

8205.40

Отвертки:

8205.40.10

Отвертки със звездообразен накрайник (с изключение на
отвертки с тресчьотка (храпов механизъм) и отвертки с
фиксатор за завинтване на винтове)

Промишленост

A

8205.40.20

Плоски отвертки с широчина на върха 3 mm или повече,
но непревишаваща 9,5 mm (с изключение на отвертки с
тресчьотка (храпов механизъм) и отвертки с фиксатор за
завинтване на винтове)

Промишленост

A

8205.40.40

Комплекти с разнообразни отвертки, които съдържат наймалко една отвертка със звездообразен накрайник или
една плоска отвертка с широчина на върха 3 mm или по
вече, но непревишаваща 9,5 mm

Промишленост

A

8205.40.90

Други

Промишленост

A

8205.5

Други ръчни инструменти и сечива (включително диаман
тите за рязане на стъкло):

8205.51

За домашна употреба

Промишленост

A

8205.59

Други:

8205.59.05

Инструменти за занитване за нитове със скрита глава (попнитове); каменарски длета с широко острие; секачи за
обработване на метали в студено състояние; центрове; но
жове за разцепване или нанасяне на маджун; поялници

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

8205.59.90

Други

Промишленост

A

8205.60

Поялни лампи и подобни

Промишленост

A

8205.70

Менгемета, стяги и подобни:

8205.70.10

Шлосерски и дърводелски менгемета (с изключение на
шлосерски менгемета за тезгях, ковашки менгемета, менге
мета за тръби и въртящи се менгемета, които не са шлосер
ски менгемета с отстраняеми въртящи се основи)

Промишленост

A

8205.70.20

Скоби и стяги, използвани в дървообработването

Промишленост

A

8205.70.30

Самозадържащи се скоби, използвани при заваряване; са
мозадържащи се С-образни крепежни скоби;

Промишленост

A

8205.70.90

Други

Промишленост

A

8205.90

Други, включително комплекти от изделия от две или по
вече от горните подпозиции

Промишленост

A

8206.00

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени
най-малко от два инструмента от позиции от 82.02 до
82.05

Промишленост

A

82.07

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или
не, или за инструментални машини (например за пресо
ване, щамповане, щанцоване, нарязване на резби, проби
ване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, за
винтване), включително и дюзите за изтегляне или екстру
диране на металите, както и инструменти за пробиване на
почвата или за сондаж:

8207.1

Инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за
сондиране:

8207.13

С работна част от металокерамики:

8207.13.25

Длета (с изключение на тези с диаметър, превишаващ
100 mm, но непревишаващ 385 mm, с вложки от вол
фрамов карбид с полусферична форма, на тези от видовете,
използвани за увеличаване на пробиването, и на заготовки
на режещи части за свредла за пробиване на почвата или
на камъни)

Промишленост

A

8207.13.90

Други

Промишленост

A

8207.19

Други, включително частите:

8207.19.10

Части от длета (с изключение на частите, използвани за
увеличаване на пробиването, и на други части, несъдър
жащи металокерамики)

Промишленост

A

8207.19.90

Други

Промишленост

A

8207.20

Дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8207.30

Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне
или за щанцоване

Промишленост

A

8207.40

Инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби:

8207.40.10

Метчици, от легирани или бързорежещи (рапидни) сто
мани

Промишленост

A

8207.40.90

Други

Промишленост

A

8207.50

Инструменти за пробиване (с изключение на тези за про
биване на почвата или на камъни)

Промишленост

A

8207.60

Инструменти за разстъргване, райбероване или за проте
гляне:

8207.60.15

Разширители, с режещи части от волфрамов карбид или от
бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

A

8207.60.90

Други

Промишленост

A

8207.70

Инструменти за фрезоване:

8207.70.15

Фрези (ножови глави), с режещи части от волфрамов кар
бид или от бързорежещи (рапидни) стомани

Промишленост

A

8207.70.90

Други

Промишленост

A

8207.80

Инструменти за струговане:

8207.80.10

Режещи инструменти, с режещи части от волфрамов кар
бид

Промишленост

A

8207.80.90

Други

Промишленост

A

8207.90

Други сменяеми инструменти

Промишленост

A

82.08

Ножове и режещи остриета за машини или за механични
уреди:

8208.10

За обработка на метали

Промишленост

A

8208.20

За обработка на дърво

Промишленост

A

8208.30

За кухненски уреди или за машини за хранителната про
мишленост

Промишленост

A

8208.40

За земеделски, градинарски или за дърводобивни машини:

8208.40.10

Ножове за косачки за трева

Промишленост

A

8208.40.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8208.90

Други

8209.00

Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за
инструменти, немонтирани, от металокерамики:

8209.00.10

Накрайници от волфрамов карбид за режещи инстру
менти, предназначени за употреба с инструментални ма
шини за обработка на метали или на метални карбиди

Промишленост

A

8209.00.20

Други накрайници от волфрамов карбид

Промишленост

A

8209.00.90

Други

Промишленост

A

8210.00

Механични уреди с ръчно задвижване, с маса до 10 kg,
използвани за подготвяне, приготвяне, кондициониране
или сервиране на храни или напитки

Промишленост

A

82.11

Ножове (с изключение на ножовете от позиция 82.08), с
режещо острие или назъбени, включително и малките за
тварящи се косери за градинарството и техните остриета:

8211.10

Комплекти:

8211.10.10

Предназначени изключително или главно за употреба за
селскостопански цели

Промишленост

A

8211.10.20

Предназначени изключително или главно за употреба от
механици или занаятчии и ножове за употреба за други
промишлени цели

Промишленост

A

8211.10.30

Ножове за хранене, непокрити с благородни метали

Промишленост

A

8211.10.80

Други, покрити с благородни метали

Промишленост

A

8211.10.90

Други

Промишленост

A

8211.9

Други:

8211.91

Ножове за хранене с неподвижно острие

Промишленост

A

8211.92

Други ножове с неподвижно острие:

8211.92.10

Предназначени изключително или главно за употреба за
селскостопански цели

Промишленост

A

8211.92.20

Предназначени изключително или главно за употреба от
механици или занаятчии и ножове за употреба за други
промишлени цели

Промишленост

A

8211.92.80

Други, покрити с благородни метали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8211.92.90

Други

8211.93

Ножове (с изключение на ножовете с неподвижно острие):

8211.93.10

Предназначени изключително или главно за употреба за
селскостопански цели

Промишленост

A

8211.93.20

Предназначени изключително или главно за употреба от
механици или занаятчии и ножове за употреба за други
промишлени цели

Промишленост

A

8211.93.25

Сгъваеми ножове, включващи пет или повече допълни
телни инструмента

Промишленост

A

8211.93.30

Други сгъваеми ножове с едно или повече остриета с ре
жещ ръб с размер 25 mm или повече, но непревишаващ
100 mm, непокрити с благородни метали

Промишленост

A

8211.93.80

Други, покрити с благородни метали

Промишленост

A

8211.93.90

Други

Промишленост

A

8211.94

Остриета:

8211.94.10

За ножове за хранене (с изключение на тези за хляб, за
разрязване на месо и подобни ножове)

Промишленост

A

8211.94.90

Други

Промишленост

A

8211.95

Дръжки от неблагородни метали:

8211.95.10

За ножове за хранене с неподвижно острие, непокрити с
благородни метали

Промишленост

A

8211.95.30

За други ножове, дори покрити с благородни метали

Промишленост

A

82.12

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително
заготовките на ленти):

8212.10

Бръсначи и самобръсначки

Промишленост

A

8212.20

Ножчета за самобръсначки (включително заготовките на
ленти)

Промишленост

A

8212.90

Други части

Промишленост

A

8213.00

Ножици с двойни рамене и техните остриета

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1641

Сектор

Поетапна кате
гория

82.14

Други ножарски артикули (например машинки за стри
гане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухнен
ски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инстру
менти и комплекти от инструменти за маникюр или педи
кюр (включително пили за нокти):

8214.10

Ножове за разрязване на хартия, за отваряне на писма, ша
бери, острилки и техните остриета

Промишленост

A

8214.20

Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр
или за педикюр (включително пилите за нокти)

Промишленост

A

8214.90

Други:

8214.90.10

Ножчета за машинки за стригане на животни

Промишленост

A

8214.90.20

Части (с изключение на ножчета) за неелектрически ма
шинки за стригане на животни с ръчно задвижване

Промишленост

A

8214.90.90

Други

Промишленост

A

82.15

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:

8215.10

Комплекти, съдържащи най-малко един предмет, който е
посребрен, позлатен или платиниран

Промишленост

A

8215.20

Други комплекти

Промишленост

A

8215.9

Други:

8215.91

Покрити с благородни метали

Промишленост

A

8215.99

Други

Промишленост

A

83.01

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електриче
ски) от неблагородни метали; ключалки и ключалки с об
ков, имащи брава, от неблагородни метали; ключове за
тези артикули от неблагородни метали:

8301.10

Катинари

Промишленост

A

8301.20

Брави от видовете, използвани за моторни превозни сред
ства

Промишленост

A

8301.30

Брави от видовете, използвани за мебели

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1642

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8301.40

Други брави:

8301.40.10

Брави с осигурителен щифт с вграден катинарен заключ
ващ механизъм

Промишленост

A

8301.40.90

Други

Промишленост

A

8301.50

Ключалки и ключалки с обков, имащи брава

Промишленост

A

8301.60

Части

Промишленост

A

8301.70

Отделно представени ключове

Промишленост

A

83.02

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни
метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на
прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сан
дъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за за
качване, закачалки за шапки и подобни артикули за закач
ване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за
монтиране, от неблагородни метали; приспособления за
автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали:

8302.10

Панти от всякакъв вид (включително пантите за врати и
прозорци)

Промишленост

PM5

8302.20

Ролки

Промишленост

A

8302.30

Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за моторни
превозни средства:

8302.30.30

Обкови от желязо, стомана или мед (с изключение на ме
ханизми за отваряне на прозорци), за прозорци, врати и
рамки на врати

Промишленост

X

8302.30.90

Други

Промишленост

PM5

8302.4

Други гарнитури, обкови и подобни артикули:

8302.41

За сгради:

8302.41.10

Обкови от желязо, стомана или мед, от видовете, предназ
начени изключително или главно за прозорци, врати и
рамки на врати

Промишленост

A

8302.41.90

Други

Промишленост

A

8302.42

Други, за мебели:

8302.42.10

Обкови от желязо, стомана или мед, от видовете, предназ
начени изключително или главно за прозорци, врати и
рамки на врати

Промишленост

A

8302.42.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Motors partial 2

Motors partial 2
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BG

Код

Описание

L 250/1643

Сектор

Поетапна кате
гория

8302.49

Други

Промишленост

A

8302.50

Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни арти
кули за закачване

Промишленост

A

8302.60

Приспособления за автоматично затваряне на врати

Промишленост

A

8303.00

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подси
лени помещения, секретни ковчежета и касетки за съхра
нение и подобни артикули, от неблагородни метали:

8303.00.10

Секретни ковчежета и касетки и други подобни артикули

Промишленост

A

8303.00.90

Други

Промишленост

A

8304.00

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране,
стойки за писалки и печати и подобни канцеларски арти
кули, от неблагородни метали (с изключение на канцелар
ските мебели от позиция 94.03)

Промишленост

A

83.05

Машинки за събиране на подвижни листове или за клась
ори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пла
стинки за отбелязване и подобни канцеларски предмети,
от неблагородни метали; телчета, свързани на ленти (на
пример канцеларски, тапицерски, за опаковки), от небла
городни метали:

8305.10

Машинки за събиране на подвижни листове или за клась
ори

Промишленост

A

8305.20

Телчета, свързани на ленти

Промишленост

A

8305.90

Други, включително частите

Промишленост

A

83.06

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелек
трически, от неблагородни метали; статуетки и други
предмети за украса, от неблагородни метали; рамки за фо
тографии, картини или подобни, от неблагородни метали;
огледала от неблагородни метали:

8306.10

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули

Промишленост

A

8306.2

Статуетки и други предмети за украса:

8306.21

Посребрени, позлатени или платинирани

Промишленост

A

8306.29

Други

Промишленост

A

8306.30

Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала

Промишленост

A

83.07

Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните
принадлежности:

8307.10

От желязо или стомана

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

8307.90

От други неблагородни метали

83.08

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени коп
чета, кукички, капси и подобни артикули, от неблаго
родни метали, за облекла, обувки, чергила, чанти или вся
какви видове конфекции или екипировки; нитове, тръбо
видни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали;
перли и изрязани пайети, от неблагородни метали:

8308.10

Телени копчета, кукички и капси

8308.20

Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло:

8308.20.10

Нитове със скрита глава (поп-нитове)

Промишленост

A

8308.20.90

Други

Промишленост

A

8308.90

Други, включително частите им:

8308.90.10

Закопчалки с обков за ръчни чанти

Промишленост

A

8308.90.20

Мъниста

Промишленост

A

8308.90.90

Други

Промишленост

A

83.09

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, ка
пачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бу
тилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели,
пломби и други приспособления за опаковане, от неблаго
родни метали:

8309.10

Кроненкоркови капачки

Промишленост

A

8309.90

Други:

8309.90.05

От желязо или стомана

Промишленост

A

8309.90.90

Други

Промишленост

A

8310.00

Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни,
цифри, букви и различни знаци, от неблагородни метали,
с изключение на тези от позиция 94.05

Промишленост

A

83.11

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от
неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или
напълнени с декапиращи средства или средства за разтопя
ване, използвани за спояване, за заваряване или наслоя
ване на метали или метални карбиди; телове и пръчки от
агломериран прах, от неблагородни метали за метализация
чрез пръскане:

8311.10

Обмазани електроди за електродъгово заваряване от небла
городни метали:

8311.10.10

Със сърцевина от мека (нисковъглеродна) стомана

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1645

Сектор

Поетапна кате
гория

8311.10.90

Други

Промишленост

A

8311.20

Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване, от
неблагородни метали

Промишленост

A

8311.30

Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване
или за газово заваряване, от неблагородни метали:

8311.30.10

Електроди за заваряване със сърцевина от мека (нисковъ
глеродна) стомана

Промишленост

A

8311.30.90

Други

Промишленост

A

8311.90

Други:

8311.90.10

Електроди за заваряване със сърцевина от мека (нисковъ
глеродна) стомана

Промишленост

A

8311.90.90

Други

Промишленост

A

84.01

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотде
лящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и
апарати за изотопно разделяне:

8401.10

Ядрени реактори

Промишленост

A

8401.20

Машини и апарати за изотопно разделяне и техните части

Промишленост

A

8401.30

Неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (ка
сети)

Промишленост

A

8401.40

Части за ядрени реактори

Промишленост

A

84.02

Парни котли (парни генератори) (с изключение на котлите
за централно отопление, които са предназначени за едно
временно получаване на гореща вода и пара с ниско наля
гане); котли „с прегрята вода“:

8402.1

Парни котли:

8402.11

Водотръбни котли с производство на пара, превишаващо
45 t/h

Промишленост

A

8402.12

Водотръбни котли с производство на пара, непревишаващо
45 t/h

Промишленост

A

8402.19

Други парни котли, включително смесените котли

Промишленост

A

8402.20

Котли „с прегрята вода“

Промишленост

A

8402.90

Части

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1646

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

84.03

Котли за централно отопление (с изключение на тези от
позиция 84.02):

8403.10

Котли

Промишленост

A

8403.90

Части

Промишленост

A

84.04

Спомагателни устройства за котлите от позиция 84.02
или 84.03 (например икономайзери, прегреватели, устрой
ства за почистване от сажди или за рекуперация на газове);
кондензатори за парни машини:

8404.10

Спомагателни устройства за котлите от позиция 84.02
или 84.03

Промишленост

A

8404.20

Кондензатори за парни машини

Промишленост

A

8404.90

Части

Промишленост

A

84.05

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиства
телните им устройства; ацетиленови генератори и подобни
газгенератори, с воден процес, със или без пречиствател
ните им устройства:

8405.10

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиства
телните им устройства; ацетиленови генератори и подобни
газгенератори, с воден процес, със или без пречиствател
ните им устройства

Промишленост

A

8405.90

Части

Промишленост

A

84.06

Парни турбини:

8406.10

Турбини за придвижване на кораби

Промишленост

A

8406.8

Други турбини:

8406.81

С мощност, превишаваща 40 MW

Промишленост

A

8406.82

С мощност, непревишаваща 40 MW

Промишленост

A

8406.90

Части

Промишленост

A

84.07

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или рота
ционно действие (Ванкел), с искрово запалване:

8407.10

Авиационни двигатели

Промишленост

A

8407.2

Двигатели за придвижване на кораби:

8407.21

Извънбордови

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8407.29

Други

8407.3

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие от
видовете, използвани за придвижване на превозните сред
ства от глава 87:

8407.31

С работен обем, непревишаващ 50 cm3

Промишленост

A

8407.32

С работен обем, превишаващ 50 cm3, но непревишаващ
250 cm3

Промишленост

A

8407.33

С работен обем, превишаващ 250 cm3, но непревишаващ
1 000 cm3

Промишленост

A

8407.34

С работен обем, превишаващ 1 000 cm3

Промишленост

A

8407.90

Други двигатели

Промишленост

A

84.08

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостартер):

8408.10

Двигатели за придвижване на кораби

Промишленост

A

8408.20

Двигатели от видовете, използвани за придвижване на пре
возните средства от глава 87

Промишленост

A

8408.90

Други двигатели:

8408.90.65

Стационарни двигатели, четиритактови, без принудително
пълнене на цилиндрите, с работен обем 300 cm3 или по
вече, но по-малък от 4 000 cm3 (с изключение на тези,
предназначени за използване изключително или главно с
пътни валяци)

Промишленост

A

8408.90.90

Други

Промишленост

A

84.09

Части, изключително или главно предназначени за двига
телите от позиция 84.07 или 84.08:

8409.10

За авиационни двигатели

Промишленост

A

8409.9

Други:

8409.91

Изключително или главно предназначени за бутални дви
гатели с искрово запалване:

8409.91.27

Бутала, дори с бутални болтове, бутални пръстени или ци
линдрови втулки или ризи, за двигатели за моторни пре
возни средства

Промишленост

PM5

8409.91.37

Бутални болтове (с изключение на тези за двигатели за мо
тоциклети)

Промишленост

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Motors partial 2
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8409.91.40

Всмукателни и изпускателни клапани, с диаметър на гла
вата, непревишаващ 80 mm

Промишленост

X

8409.91.60

Радиатори

Промишленост

A

8409.91.90

Други

Промишленост

A

8409.99

Други:

8409.99.30

Бутала, с външен диаметър, непревишаващ 155 mm, дори
с бутални болтове, бутални пръстени или цилиндрови
втулки или ризи, за двигатели за моторни превозни сред
ства

Промишленост

A

8409.99.60

Радиатори

Промишленост

A

8409.99.90

Други

Промишленост

A

84.10

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им:

8410.1

Хидравлични турбини и водни колела:

8410.11

С мощност, непревишаваща 1 000 kW

Промишленост

A

8410.12

С мощност, превишаваща 1 000 KW, но непревишаваща
10 000 KW

Промишленост

A

8410.13

С мощност, превишаваща 10 000 kW

Промишленост

A

8410.90

Части, включително регулаторите

Промишленост

A

84.11

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и
други газови турбини:

8411.1

Турбореактивни двигатели:

8411.11

С тяга, непревишаваща 25 kN

Промишленост

A

8411.12

С тяга, превишаваща 25 kN

Промишленост

A

8411.2

Турбовитлови двигатели:

8411.21

С мощност, непревишаваща 1 100 kW

Промишленост

A

8411.22

С мощност, превишаваща 1 100 kW

Промишленост

A

8411.8

Други газови турбини:

8411.81

С мощност, непревишаваща 5 000 kW

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

L 250/1649

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8411.82

С мощност, превишаваща 5 000 kW

8411.9

Части:

8411.91

За турбореактивни или турбовитлови двигатели

Промишленост

A

8411.99

Други

Промишленост

A

84.12

Други двигатели:

8412.10

Реактивни двигатели (с изключение на турбореактивните)

Промишленост

A

8412.2

Хидравлични двигатели:

8412.21

С праволинейно движение (цилиндри)

Промишленост

A

8412.29

Други

Промишленост

A

8412.3

Пневматични двигатели:

8412.31

С праволинейно движение (цилиндри)

Промишленост

A

8412.39

Други

Промишленост

A

8412.80

Други:

8412.80.10

Генератори за вятърни турбини

Промишленост

A

8412.80.90

Други

Промишленост

A

8412.90

Части

Промишленост

A

84.13

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елева
тори за течности:

8413.1

Помпи с устройство за измерване или предназначени да
имат такова устройство:

8413.11

Помпи за подаване на гориво или смазочни масла от видо
вете, използвани в бензиностанциите, сервизите или гара
жите

Промишленост

A

8413.19

Други

Промишленост

A

8413.20

Ръчни помпи (с изключение на тези от подпозиции
8413.11 или 8413.19)

Промишленост

A

8413.30

Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за
двигатели с искрово запалване или със запалване чрез ком
пресия

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8413.40

Бетонпомпи

Промишленост

A

8413.50

Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие

Промишленост

A

8413.60

Други обемни ротационни помпи

Промишленост

A

8413.70

Други центробежни помпи:

8413.70.25

Потопяеми помпи

Промишленост

A

8413.70.90

Други

Промишленост

A

8413.8

Други помпи; елеватори за течности:

8413.81

Помпи

Промишленост

A

8413.82

Елеватори за течности

Промишленост

A

8413.9

Части:

8413.91

За помпи

Промишленост

A

8413.92

За елеватори за течности

Промишленост

A

84.14

Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори
или компресори за други газове и вентилатори; аспира
ционни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден
вентилатор, дори филтриращи:

8414.10

Вакуумпомпи

Промишленост

A

8414.20

Въздушни помпи, ръчни или крачни

Промишленост

A

8414.30

Компресори от видовете, използвани за хладилно оборуд
ване

Промишленост

A

8414.40

Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела
и които могат да се теглят

Промишленост

A

8414.5

Вентилатори:

8414.51

Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви
или за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност,
непревишаваща 125 W

Промишленост

A

8414.59

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1651

Сектор

Поетапна кате
гория

8414.60

Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална
страна не превишава 120 cm

8414.60.20

За домакинска употреба

Промишленост

A

8414.60.90

Други

Промишленост

A

8414.80

Други

Промишленост

A

8414.90

Части:

8414.90.70

За вентилатори за проветряване (с изключение на тези за
вентилатори, предназначени за употреба с двигатели за мо
торни превозни средства)

Промишленост

A

8414.90.90

Други

Промишленост

A

84.15

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включ
ващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на
температурата и влагата, включително тези, в които влаго
съдържанието не се регулира отделно:

8415.10

Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от
вида „split-system“ (с разделени елементи):

8415.10.10

От видовете, използвани за сгради, задвижвани от компре
сор, с номинална охладителна мощност, непревишаваща
8,8 kW

Промишленост

A

8415.10.20

От видовете, използвани за сгради, незадвижвани от ком
пресор, с номинална охладителна мощност, непревиша
ваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.10.50

Други, задвижвани от компресор, с номинална охлади
телна мощност, непревишаваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.10.90

Други

Промишленост

A

8415.20

От видовете, използвани за климатизиране на въздуха на
лицата в моторните превозни средства

Промишленост

A

8415.8

Други:

8415.81

С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за тер
мичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие):

8415.81.10

От видовете, използвани за сгради, с номинална охлади
телна мощност, непревишаваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.81.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

От видовете, използвани за сгради, с номинална охлади
телна мощност, непревишаваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.82.90

Други

Промишленост

A

8415.83

Без устройство за охлаждане:

8415.83.10

От видовете, използвани за сгради, с номинална охлади
телна мощност, непревишаваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.83.90

Други

Промишленост

A

8415.90

Части:

8415.90.05

Вътрешни тела и външни тела за машините от подпозиции
8415.10.10 и 8415.10.20

Промишленост

A

8415.90.20

Други части, предназначени за употреба изключително
или главно със задвижвани от компресор машини от под
позиция 8415.10 с номинална охладителна мощност, не
превишаваща 8,8 kW

Промишленост

A

8415.90.90

Други

Промишленост

A

84.16

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулве
ризирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища,
включително техните стокери, механичните скари, меха
ничните устройства за отвеждане на пепелта и подобни ус
тройства:

8416.10

Горелки с течно гориво

Промишленост

A

8416.20

Други горелки, включително комбинираните

Промишленост

A

8416.30

Автоматични огнища, включително техните стокери, меха
ничните скари, механичните устройства за отвеждане на
пепелта и подобни устройства

Промишленост

A

8416.90

Части

Промишленост

A

84.17

Неелектрически индустриални или лабораторни пещи,
включително пещите за изгаряне на отпадъци:

8417.10

Пещи за пържене, топене или други термични обработки
на руди или метали

Промишленост

A

8417.20

Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити

Промишленост

A

Код

Описание

8415.82

Други, с устройство за охлаждане

8415.82.10

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1653

Сектор

Поетапна кате
гория

8417.80

Други

Промишленост

A

8417.90

Части

Промишленост

A

84.18

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апа
рати за охлаждане или замразяване, с електрическо или
друго оборудване; термопомпи (с изключение на маши
ните и апаратите за кондициониране на въздуха от пози
ция 84.15):

8418.10

Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с от
делни външни врати

Промишленост

A

8418.2

Хладилници за домакински цели:

8418.21

Компресорни

Промишленост

A

8418.29

Други

Промишленост

A

8418.30

Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800
литра:

8418.30.10

Дебелината на стените на които навсякъде превишава
110 mm и с възможност за поддържане на температура
под минус 50 °C

Промишленост

A

8418.30.90

Други

Промишленост

A

8418.40

Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 900
литра:

8418.40.10

Дебелината на стените на които навсякъде превишава
110 mm и с възможност за поддържане на температура
под минус 50 °C

Промишленост

A

8418.40.90

Други

Промишленост

A

8418.50

Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консерви
ране и излагане на продукти, с вградено оборудване за ох
лаждане или замразяване

Промишленост

A

8418.6

Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или
замразяване; термопомпи:

8418.61

Термопомпи, различни от машините и апаратите за конди
циониране на въздуха от позиция 84.15

8418.61.10

Подходящи за хладилници или фризери за домакински
цели

Промишленост

A

8418.61.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8418.69

Други:

8418.69.10

Подходящи за хладилници или фризери за домакински
цели

Промишленост

A

8418.69.90

Други

Промишленост

A

8418.9

Части:

8418.91

Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително
или замразително съоръжение:

8418.91.10

За хладилници или фризери за домакински цели

Промишленост

A

8418.91.20

За щандови витрини, шкафове, витрини или други по
добни

Промишленост

A

8418.91.90

Други

Промишленост

A

8418.99

Други:

8418.99.10

Панели от листове от алуминий тип „сандвич“, включващи
канали за изпаряване, неразпробити или рязани, без тръби
от мед или алуминий

Промишленост

A

8418.99.20

Други, за хладилници или фризери за домакински цели

Промишленост

A

8418.99.30

Други, за щандови витрини, шкафове, витрини или други
подобни

Промишленост

A

8418.99.40

Други изпарители и кондензатори

Промишленост

X

8418.99.90

Други

Промишленост

A

84.19

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с из
ключение на пещите и другите апарати от позиция 85.14)
за обработване на материали чрез операции, изискващи
промяна на температурата, такива като загряване, сваря
ване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация,
пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъ
стяване, кондензация или охлаждане (с изключение на до
макинските апарати); неелектрически нагреватели за вода с
моментално или акумулиращо загряване:

8419.1

Неелектрически нагреватели за вода с моментално или
акумулиращо загряване:

8419.11

С моментално загряване, газови:

8419.11.10

За домакинска употреба

Промишленост

A

8419.11.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание

L 250/1655

Сектор

Поетапна кате
гория

8419.19

Други:

8419.19.10

За домакинска употреба

Промишленост

A

8419.19.90

Други

Промишленост

A

8419.20

Медико-хирургически или лабораторни стерилизатори

Промишленост

A

8419.3

Сушилни:

8419.31

За селскостопански продукти

Промишленост

A

8419.32

За дървен материал, хартиена маса, хартии или картони

Промишленост

A

8419.39

Други

Промишленост

A

8419.40

Апарати за дестилация или ректификация

Промишленост

A

8419.50

Топлообменници

Промишленост

A

8419.60

Апарати и устройства за втечняване на въздух или други
газове

Промишленост

A

8419.8

Други апарати и устройства:

8419.81

За приготвяне на топли напитки или печене или загряване
на хранителни продукти

Промишленост

A

8419.89

Други

Промишленост

A

8419.90

Части:

8419.90.10

За нагреватели за вода с моментално загряване или с аку
мулиращо излъчване за домакинска употреба

Промишленост

A

8419.90.90

Други

Промишленост

A

84.20

Каландри и валци (с изключение на тези за метали или
стъкло) и цилиндри за тези машини:

8420.10

Каландри и валци

Промишленост

A

8420.9

Части:

8420.91

Цилиндри

Промишленост

A

8420.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

84.21

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки;
апарати за филтриране или пречистване на течности или
газове:

8421.1

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки:

8421.11

Млекарски центрофуги

8421.12

Изстисквачки за бельо:

8421.12.20

С капацитет на натоварване в суха маса, непревишаващ
7 kg (с изключение на видовете, работещи с монети)

Промишленост

A

8421.12.90

Други

Промишленост

A

8421.19

Други

Промишленост

A

8421.2

Апарати за филтриране или пречистване на течности:

8421.21

За филтриране или пречистване на води

Промишленост

A

8421.22

За филтриране или пречистване на напитки (с изключение
на вода)

Промишленост

A

8421.23

Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно го
рене:

8421.23.30

Подходящи за употреба с двигатели за моторни превозни
средства (включително двигатели за мотоциклети)

Промишленост

X

8421.23.90

Други

Промишленост

A

8421.29

Други

Промишленост

A

8421.3

Апарати за филтриране или пречистване на газове:

8421.31

Входни филтри за въздух за двигатели с искрово запалване
или със запалване чрез компресия:

8421.31.10

Въздушни филтри с 6 филтърни тръби или повече

Промишленост

A

8421.31.20

Въздушни филтри от сух тежкотоварен тип, без елементи,
от видовете с предварителен очистител

Промишленост

A

8421.31.50

Други, подходящи за употреба с двигатели за моторни пре
возни средства (включително двигатели за мотоциклети)

Промишленост

X

8421.31.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8421.39

Други:

8421.39.20

Филтърни устройства от видовете, използвани в системите
за кондициониране на въздуха в моторните превозни сред
ства

Промишленост

A

8421.39.30

Каталитични преобразуватели от видовете, използвани за
моторни превозни средства

Промишленост

A

8421.39.90

Други

Промишленост

A

8421.9

Части:

8421.91

За центрофуги, включително за центрофугалните изстиск
вачки:

8421.91.20

За изстисквачки за бельо с капацитет на натоварване в
суха маса, непревишаващ 7 kg

Промишленост

A

8421.91.90

Други

Промишленост

A

8421.99

Други:

8421.99.66

За филтри, подходящи за употреба с двигатели за моторни
превозни средства (включително двигатели за мотоци
клети)

Промишленост

X

8421.99.90

Други

Промишленост

A

84.22

Миялни машини за съдове; машини и устройства, слу
жещи за почистване или изсушаване на бутилки или други
съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запе
чатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или
други опаковки; машини и устройства за капсуловане на
бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини
и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (вклю
чително машините и устройствата за опаковане в термос
виваемо фолио); машини и устройства за газиране на на
питки:

8422.1

Миялни машини за съдове:

8422.11

За домакински цели

Промишленост

A

8422.19

Други

Промишленост

A

8422.20

Машини и устройства, служещи за почистване или изсу
шаване на бутилки или други съдове

Промишленост

A

8422.30

Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване
или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опа
ковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки,
кутии, туби и подобни опаковки; машини и устройства за
газиране на напитки

Промишленост

A

8422.40

Други машини и устройства за пакетиране или опаковане
на стоки (включително машините и устройствата за опако
ване в термосвиваемо фолио)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1658

Официален вестник на Европейския съюз
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Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8422.90

Части

84.23

Уреди и инструменти за измерване на маса, включително
кантарите и везните за проверка на изработените изделия
(с изключение на везните с чувствителност 5 cg или по-го
ляма); теглилки за всякакви уреди за претегляне:

8423.10

Везни за измерване теглото на хора, включително везните
за бебета; домакински везни

Промишленост

A

8423.20

Кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори

Промишленост

A

8423.30

Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кан
тари и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии
или за дозиране

Промишленост

A

8423.8

Други апарати и инструменти за претегляне:

8423.81

Измерващи не повече от 30 kg

Промишленост

A

8423.82

Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg

Промишленост

A

8423.89

Други

Промишленост

A

8423.90

Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди
или инструменти за претегляне

Промишленост

A

84.24

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръск
ване или пулверизиране на течни или прахообразни мате
риали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и
подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и
апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи:

8424.10

Пожарогасители, дори заредени

Промишленост

A

8424.20

Шприцпистолети и подобни апарати

Промишленост

A

8424.30

Пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и по
добни апарати за изхвърляне на струи

Промишленост

A

8424.8

Други апарати:

8424.81

За земеделски или градинарски цели

Промишленост

A

8424.89

Други

Промишленост

A

8424.90

Части

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

84.25

Полиспасти (с изключение на скипови подемници); ле
бедки и кабестани; крикове:

8425.1

Полиспасти (с изключение на скипови подемници или
подемници от видовете, използвани за повдигане на пре
возни средства):

8425.11

С електродвигател

Промишленост

A

8425.19

Други

Промишленост

A

8425.3

Лебедки; кабестани:

8425.31

С електродвигател:

8425.31.10

Китоподемни или тралови лебедки

Промишленост

A

8425.31.90

Други

Промишленост

A

8425.39

Други:

8425.39.10

Китоподемни или тралови лебедки

Промишленост

A

8425.39.90

Други

Промишленост

A

8425.4

Крикове; подемници от видовете, използвани за повдигане
на превозни средства:

8425.41

Неподвижни подемници, използвани в гаражите

Промишленост

A

8425.42

Други крикове, хидравлични:

8425.42.10

Колесни крикове, използвани в гаражите, с товароподем
ност, непревишаваща 11 t

Промишленост

A

8425.42.20

Други колесни крикове, използвани в гаражите

Промишленост

A

8425.42.25

Крикове от бутилков тип, с товароподемност, непревиша
ваща 90,7 t

Промишленост

6%

Motor 3

8425.42.30

Други подемни крикове, ръчни, с товароподемност, непре
вишаваща 90,7 t

Промишленост

6%

Motor 3

8425.42.35

Четириколонни крикове, с товароподемност, непревиша
ваща 3,5 t

Промишленост

A

8425.42.40

Други подемни крикове

Промишленост

A

8425.42.50

Други крикове

Промишленост

A

8425.42.90

Други

Промишленост

A

L 250/1660
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Сектор

Поетапна кате
гория

8425.49

Други:

8425.49.10

Колесни крикове, използвани в гаражите

Промишленост

A

8425.49.15

Подемни крикове, механични, ръчни, с височина на под
ема (издигане) 800 mm или повече в напълно разпънато
състояние (с изключение на колесни крикове, използвани
в гаражите)

Промишленост

A

8425.49.25

Други механични подемни крикове, ръчни, с товароподем
ност, непревишаваща 90,7 t

Промишленост

A

8425.49.30

Други подемни крикове

Промишленост

A

8425.49.90

Други

Промишленост

A

84.26

Мачтово-стрелови (дерик)кранове; подемни кранове и ка
белни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разто
варване или за подемно-транспортни операции, претовар
ващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари
и кари-кранове:

8426.1

Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове, прето
варващи мостове и контейнерообработващи (обкрачващи)
кари:

8426.11

Мостови кранове и мостови греди, върху неподвижни но
сачи

Промишленост

A

8426.12

Подвижни козлови кранове върху гуми и контейнерообра
ботващи (обкрачващи) кари

Промишленост

A

8426.19

Други

Промишленост

A

8426.20

Кулокранове

Промишленост

A

8426.30

Портални кранове

Промишленост

A

8426.4

Други самоходни машини и устройства:

8426.41

Върху гуми:

8426.41.10

Кари-кранове, предназначени за манипулиране на контей
нери

Промишленост

A

8426.41.90

Други

Промишленост

A

8426.49

Други

Промишленост

A

8426.9

Други машини и устройства:

8426.91

Предназначени да бъдат монтирани върху пътно превозно
средство

Промишленост

A

8426.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

Промишленост

A

84.27

Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари,
снабдени с подемно устройство:

8427.10

Кари, самоходни, с електродвигател

8427.20

Други самоходни кари:

8427.20.30

Контейнерни товарачи от стрелови тип за манипулиране
на контейнери с маса, непревишаваща 6 000 kg

Промишленост

A

8427.20.40

Други кари високоповдигачи с маса, непревишаваща
10 000 kg

Промишленост

A

8427.20.50

Други кари високоповдигачи с
10 000 kg

Промишленост

A

8427.20.90

Други

Промишленост

A

8427.90

Други кари:

8427.90.20

Ръчно управлявани колички за палети

Промишленост

A

8427.90.90

Други

Промишленост

A

84.28

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разто
варване или пренасяне на товари (например асансьори,
ескалатори, транспортьори, въжени линии):

8428.10

Асансьори и товароподемници

Промишленост

A

8428.20

Пневматични подемници или транспортьори

Промишленост

A

8428.3

Други подемници, транспортьори или конвейери, с непре
къснато действие, за стоки:

8428.31

Специално предназначени за мини или други подземни ра
боти

Промишленост

A

8428.32

Други, с кофа

Промишленост

A

8428.33

Други, с лента или ремък

Промишленост

A

8428.39

Други

Промишленост

A

8428.40

Ескалатори и движещи се пътеки

Промишленост

A

8428.60

Въжени линии (включително седалковите и скивлековете);
механизми за теглене на въжени железници

Промишленост

A

8428.90

Други машини и устройства:

8428.90.10

Подемни платформи и подемни кошове за надземна под
дръжка, предназначени за монтиране на превозно сред
ство, с работна височина, непревишаваща 20 m, измерена
от земята до долната част на платформата или коша

Промишленост

A

маса, превишаваща

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

8428.90.90

Други

84.29

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични ло
пати, екскаватори, товарачни машини и товарачни меха
нични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни
валяци:

8429.1

Булдозери:

8429.11

Верижни

Промишленост

A

8429.19

Други

Промишленост

A

8429.20

Грейдери

Промишленост

A

8429.30

Скрепери

Промишленост

A

8429.40

Трамбовъчни машини и пътни валяци

Промишленост

A

8429.5

Механични лопати, екскаватори, товарачни машини и ло
паткови товарачи:

8429.51

Товарачни машини и лопаткови товарачи с челно това
рене:

8429.51.20

Неверижни, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно
горене, с маса 3 000 kg или повече, но непревишаваща
30 000 kg (с изключение на тези, специално предназна
чени за използване в мините)

Промишленост

A

8429.51.90

Други

Промишленост

A

8429.52

Машини, чиято работна платформа може да извършва вър
тене на 360°

Промишленост

A

8429.59

Други

Промишленост

A

84.30

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 (несамоходни):

8430.10

Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти

Промишленост

A

8430.20

Машини за почистване на сняг (несамоходни)

Промишленост

A

8430.3

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене
на тунели или галерии:

8430.31

Самоходни

Промишленост

A

8430.39

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8430.4

Други машини за сондиране или пробиване:

8430.41

Самоходни

Промишленост

A

8430.49

Други

Промишленост

A

8430.50

Други машини и устройства, самоходни

Промишленост

A

8430.6

Други машини и устройства, несамоходни:

8430.61

Машини и устройства за трамбоване или уплътняване

Промишленост

A

8430.69

Други

Промишленост

A

84.31

Части, изключително или главно предназначени за маши
ните или апаратите от позиции от 84.25 до 84.30:

8431.10

За машини или апарати от позиция 84.25:

8431.10.05

За верижни подемници с тройно цилиндрично колело

Промишленост

A

8431.10.10

За хидравлични колесни крикове, използвани в гаражите,
с товароподемност, непревишаваща 11 t

Промишленост

A

8431.10.25

За други хидравлични подемни крикове, ръчни, с товаро
подемност, непревишаваща 90,7 t (с изключение на колес
ните крикове, използвани в гаражите)

Промишленост

6%

Motor 3

8431.10.30

За други механични подемни крикове, ръчни, с товаропо
демност, непревишаваща 90,7 t (с изключение на колес
ните крикове, използвани в гаражите)

Промишленост

6%

Motor 3

8431.10.90

Други

Промишленост

A

8431.20

За машини или апарати от позиция 84.27:

8431.20.10

Радиатори

Промишленост

A

8431.20.90

Други

Промишленост

A

8431.3

За машини или апарати от позиция 84.28:

8431.31

За асансьори, товароподемници или ескалатори

Промишленост

A

8431.39

Други

Промишленост

A
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8431.4

За машини или апарати от позиция 84.26, 84.29 или
84.30:

8431.41

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки

Промишленост

A

8431.42

Ножове на булдозери

Промишленост

A

8431.43

Части за машини за сондиране или пробиване от подпози
ция 8430.41 или 8430.49

Промишленост

A

8431.49

Други:

8431.49.60

Радиатори

Промишленост

A

8431.49.90

Други

Промишленост

A

84.32

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устрой
ства за подготовка или обработка на почвата или за култи
вация; валяци за тревни площи или спортни площадки:

8432.10

Плугове

Промишленост

A

8432.2

Брани, разрохвачки, култиватори, специални плугове за из
кореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за
плевене:

8432.21

Дискови брани

Промишленост

A

8432.29

Други

Промишленост

A

8432.30

Сеялки, садачни и разсадосадачни машини

Промишленост

A

8432.40

Разпръсквачи на торове

Промишленост

A

8432.80

Други машини и устройства

Промишленост

A

8432.90

Части

Промишленост

A

84.33

Машини и устройства за събиране на реколтата или вър
шитба на земеделски култури, включително пресите за
слама или за фураж; косачки за тревни площи и сеноко
сачки; машини за почистване или сортиране на яйца, пло
дове или други земеделски продукти (с изключение на ма
шините и устройствата от позиция 84.37):

8433.1

Косачки за тревни площи:

8433.11

С двигател, чието приспособление за рязане се върти хори
зонтално:

8433.11.10

С ширина на рязане, непревишаваща 470 mm

Промишленост

A

8433.11.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1665

Сектор

Поетапна кате
гория

8433.19

Други:

8433.19.10

С ширина на рязане, непревишаваща 460 mm

Промишленост

A

8433.19.90

Други

Промишленост

A

8433.20

Сенокосачки, включително режещите устройства за монти
ране върху трактор

Промишленост

A

8433.30

Други машини и устройства за сенокос

Промишленост

A

8433.40

Преси за слама или фураж, включително преси-събирачки

Промишленост

A

8433.5

Други машини и устройства за събиране на реколтата; ма
шини и устройства за вършитба:

8433.51

Зърнокомбайни

Промишленост

A

8433.52

Други машини и устройства за вършитба

Промишленост

A

8433.53

Машини за събиране на корени или грудки

Промишленост

A

8433.59

Други

Промишленост

A

8433.60

Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове
или други земеделски продукти

Промишленост

A

8433.90

Части

Промишленост

A

84.34

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати:

8434.10

Доилни машини

Промишленост

A

8434.20

Млекопреработващи машини и апарати

Промишленост

A

8434.90

Части

Промишленост

A

84.35

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства
за производство на вино, на ябълково вино, на плодови
сокове или подобни напитки:

8435.10

Машини и устройства

Промишленост

A

8435.90

Части

Промишленост

A

84.36

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни
или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете
за кълнене с механични или термични приспособления;
инкубатори и брудери за птицевъдството:

8436.10

Машини и апарати за подготвянето на храни или ярма за
животните

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1666

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8436.2

Машини и апарати за птицевъдството; инкубатори и бру
дери:

8436.21

Инкубатори и брудери

Промишленост

A

8436.29

Други

Промишленост

A

8436.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

8436.9

Части:

8436.91

За машини или апарати за птицевъдството

Промишленост

A

8436.99

Други

Промишленост

A

84.37

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна
или сухи бобови растения; машини и устройства за мелни
чарството или за обработка на зърнени или сухи бобови
растения (с изключение на машините и устройствата, из
ползвани във фермите):

8437.10

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна
или сухи бобови растения

Промишленост

A

8437.80

Други машини и устройства

Промишленост

A

8437.90

Части

Промишленост

A

84.38

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде
в настоящата глава, за индустриално преработване или
производство на храни или напитки (с изключение на ма
шините и апаратите за екстракция или приготвяне на не
летливи растителни или животински масла или мазнини):

8438.10

Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши,
бисквити или за производство на макаронени изделия

Промишленост

A

8438.20

Машини и апарати за производство на захарни изделия
или за производство на какао или шоколад

Промишленост

A

8438.30

Машини и апарати за производство на захар

Промишленост

A

8438.40

Машини и апарати за пивоварството

Промишленост

A

8438.50

Машини и апарати за обработка на месо

Промишленост

A

8438.60

Машини и апарати за преработка на плодове или зелен
чуци

Промишленост

A

8438.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1667

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8438.90

Части

84.39

Машини и апарати за производство на целулозна маса от
влакнести целулозни материали или за производство или
дообработка на хартия или картон:

8439.10

Машини и апарати за производство на целулозна маса от
влакнести целулозни материали

Промишленост

A

8439.20

Машини и апарати за производство на хартия или картон

Промишленост

A

8439.30

Машини и апарати за дообработка на хартия или картон

Промишленост

A

8439.9

Части:

8439.91

За машини или апарати за производство на целулозна
маса от влакнести целулозни материали

Промишленост

A

8439.99

Други

Промишленост

A

84.40

Машини и устройства за броширане или подвързване на
книги, тетрадки и подобни, включително машините за за
шиване на листове:

8440.10

Машини и устройства

Промишленост

A

8440.90

Части

Промишленост

A

84.41

Други машини и устройства за обработка на хартиена
маса, на хартия или картон, включително машините от
всички видове за рязане на хартия:

8441.10

Машини за рязане на хартия

Промишленост

A

8441.20

Машини за производство на чували, торбички или пли
кове

Промишленост

A

8441.30

Машини за производство на кутии, каси, тръби, барабани
или други подобни опаковки (с изключение на използва
щите метода на формоване)

Промишленост

A

8441.40

Машини за отливане на артикули от хартиена маса, хартия
или картон

Промишленост

A

8441.80

Други машини и устройства

Промишленост

A

8441.90

Части

Промишленост

A

84.42

Машини, устройства и оборудване (с изключение на ин
струменталните машини от позиции от 84.56 до 84.65) за
подготвяне или производство на клишета, плочи, цилин
дри и други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилин
дри и други отпечатващи детайли; литографски камъни,
плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например
гладки, зърнести, шлайфани):

8442.30

Машини, устройства и оборудване

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1668

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8442.40

Части за тези машини, устройства или оборудване

Промишленост

A

8442.50

Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли;
литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за от
печатване (например гладки, зърнести, шлайфани)

Промишленост

A

84.43

Печатарски машини и устройства, които служат за отпеча
тване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи
детайли от позиция 84.42; други печатащи устройства, ко
пирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; ча
сти и принадлежности:

8443.1

Печатарски машини и устройства, които служат за отпеча
тване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи
детайли от позиция 84.42:

8443.11

Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани
чрез рула

Промишленост

A

8443.12

Офсетни печатарски машини и устройства за канцеларски
нужди, захранвани с листове с формат 22 × 36 cm или
по-малко в несгънато положение

Промишленост

A

8443.13

Други офсетни печатарски машини и устройства

Промишленост

A

8443.14

Типографски печатарски машини и устройства, захранвани
чрез рула (с изключение на флексографските)

Промишленост

A

8443.15

Типографски печатарски машини и устройства, различни
от тези, захранвани чрез рула (с изключение на флексо
графските)

Промишленост

A

8443.16

Флексографски печатарски машини и устройства

Промишленост

A

8443.17

Хелиографни печатарски машини и устройства

Промишленост

A

8443.19

Други

Промишленост

A

8443.3

Други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори
комбинирани помежду си:

8443.31

Машини, изпълняващи най-малко две от следните функ
ции: печатане, копиране или предаване на факсове, приго
дени за свързване към автоматична машина за обработка
на информация или в мрежа

Промишленост

A

8443.32

Други, пригодени за свързване към автоматична машина за
обработка на информация или в мрежа:

8443.32.10

Телепишещи устройства (телетайпи)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1669

Сектор

Поетапна кате
гория

8443.32.90

Други

Промишленост

A

8443.39

Други

Промишленост

A

8443.9

Части и принадлежности:

8443.91

Части и принадлежности за машините и устройствата,
които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилин
дри и други отпечатващи детайли от позиция 84.42

Промишленост

A

8443.99

Други

Промишленост

A

8444.00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или на
рязване на синтетични или изкуствени текстилни мате
риали

Промишленост

A

84.45

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 шпулма
шините) или машини за намотаване на текстилни мате
риали и машини за подготовка на текстилни прежди с цел
използването им в машините от позиция 84.46 или
84.47:

8445.1

Машини за подготовка на текстилни материали:

8445.11

Дараци

Промишленост

A

8445.12

Гребенни (решещи) машини

Промишленост

A

8445.13

Предпредачни (флаер) машини

Промишленост

A

8445.19

Други

Промишленост

A

8445.20

Предачни машини за текстилни материали

Промишленост

A

8445.30

Машини за скатяване или пресукване на текстилни мате
риали

Промишленост

A

8445.40

Бобинарки (включително шпулмашините) или машини за
намотаване на текстилни материали

Промишленост

A

8445.90

Други

Промишленост

A

84.46

Тъкачни станове:

8446.10

За тъкани с широчина, непревишаваща 30 cm

Промишленост

A

8446.2

За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, със совалки:

8446.21

С двигател

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1670

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8446.29

Други

Промишленост

A

8446.30

За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, без совалки

Промишленост

A

84.47

Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини, ма
шини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела,
бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг ма
шини:

8447.1

Кръглоплетачни машини:

8447.11

С цилиндър с диаметър, непревишаващ 165 mm

Промишленост

A

8447.12

С цилиндър с диаметър, превишаващ 165 mm

Промишленост

A

8447.20

Линейноплетачни машини; прошивноплетачни машини

Промишленост

A

8447.90

Други

Промишленост

A

84.48

Спомагателни машини и устройства за машините от пози
ция 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (например нищелкови
и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата
и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или
принадлежности, изключително или главно предназначени
за машините от настоящата позиция или от позиция
84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (например вретена, перки,
гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, со
валки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини,
куки):

8448.1

Спомагателни машини и устройства за машините от пози
ция 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47:

8448.11

Нищелкови и жакардови механизми; механизми за нама
ляване броя на картите и машини за перфориране и копи
ране на картите; машини за завързване на картите след
перфорация

Промишленост

A

8448.19

Други

Промишленост

A

8448.20

Части и принадлежности за машините или устройствата от
позиция 84.44 или за техните спомагателни машини или
устройства

Промишленост

A

8448.3

Части и принадлежности за машините или устройствата от
позиция 84.45 или за техните спомагателни машини или
устройства:

8448.31

Гарнитури за дараци

Промишленост

A

8448.32

За машините за подготвяне на текстилни материали (с из
ключение на гарнитурите за дараци)

Промишленост

A

8448.33

Вретена и техните перки, гривни и бегачи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1671

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8448.39

Други

8448.4

Части и принадлежности за тъкачни станове или за тех
ните спомагателни машини или устройства:

8448.42

Бърда, нищелки и нищелкови рамки

Промишленост

A

8448.49

Други

Промишленост

A

8448.5

Части и принадлежности за машините или устройствата от
позиция 84.47 или за техните спомагателни машини или
устройства:

8448.51

Платини, игли и други артикули, използвани при образу
ването на бримките

Промишленост

A

8448.59

Други

Промишленост

A

8449.00

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

Промишленост

A

84.50

Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене:

8450.1

Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо:

8450.11

Напълно автоматизирани машини

Промишленост

A

8450.12

Други машини с вградена центрофугална изстисквачка:

8450.12.30

С капацитет, непревишаващ 7 kg сухо бельо

Промишленост

A

8450.12.90

Други

Промишленост

A

8450.19

Други

Промишленост

A

8450.20

Машини с капацитет, превишаващ 10 kg сухо бельо:

8450.20.10

Не напълно автоматизирани, с вградена центрофугална из
стисквачка, с капацитет, непревишаващ 13 kg сухо бельо

Промишленост

A

8450.20.90

Други

Промишленост

A

8450.90

Части

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1672

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

84.51

Машини и устройства (с изключение на машините от по
зиция 84.50) за пране, почистване, изстискване, изсуша
ване, гладене, пресоване (включително пресите за фикси
ране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или
импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текс
тилни материали и машини за покриване на тъканите или
други основи, използвани за производство на подови на
стилки, такива като линолеум; машини за навиване, разви
ване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите:

8451.10

Машини за сухо почистване

8451.2

Машини за сушене:

8451.21

С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо:

8451.21.10

Машини за сушене на пране, барабанни, с капацитет, не
превишаващ 7,5 kg сухо бельо (с изключение на маши
ните, работещи с монети)

Промишленост

A

8451.21.20

Други машини за сушене на пране, с капацитет, непреви
шаващ 7,5 kg сухо бельо (с изключение на машините, ра
ботещи с монети)

Промишленост

A

8451.21.90

Други

Промишленост

A

8451.29

Други

Промишленост

A

8451.30

Машини и преси за гладене, включително пресите за фик
сиране

Промишленост

A

8451.40

Машини за пране, избелване или боядисване

Промишленост

A

8451.50

Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъ
бено рязане на тъканите

Промишленост

A

8451.80

Други машини и устройства

Промишленост

A

8451.90

Части:

8451.90.10

За машини за сушене на пране, барабанни, с капацитет,
непревишаващ 7,5 kg сухо бельо

Промишленост

A

8451.90.90

Други

Промишленост

A

84.52

Шевни машини (с изключение на машините за зашиване
на листове от позиция 84.40); мебели, поставки и капаци,
специално предназначени за шевни машини; игли за
шевни машини:

8452.10

Шевни машини за домакински цели

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1673

Сектор

Поетапна кате
гория

8452.2

Други шевни машини:

8452.21

Автоматични

Промишленост

A

8452.29

Други

Промишленост

A

8452.30

Игли за шевни машини

Промишленост

A

8452.90

Мебели, поставки и капаци за шевни машини, и техните
части; други части за шевни машини

Промишленост

A

84.53

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка
на кожи или за производство или поправка на обувки или
други кожени изделия (с изключение на шевните ма
шини):

8453.10

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка
на кожи

Промишленост

A

8453.20

Машини и устройства за производство или поправка на
обувки

Промишленост

A

8453.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

8453.90

Части

Промишленост

A

84.54

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане
в металургичната, стоманолеярната или леярната промиш
леност:

8454.10

Конвертори

Промишленост

A

8454.20

Кокили и леярски кофи

Промишленост

A

8454.30

Машини за отливане

Промишленост

A

8454.90

Части

Промишленост

A

84.55

Валцовъчни машини за метали и техните валци:

8455.10

Валцовъчни машини за тръби

Промишленост

A

8455.2

Други валцовъчни машини:

8455.21

Горещо валцовъчни машини и комбинирани валцовъчни
машини за горещо и студено валцоване

Промишленост

A

8455.22

Студено валцовъчни машини

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1674

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8455.30

Валци за валцовъчни машини

Промишленост

A

8455.90

Други части

Промишленост

A

84.56

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на вся
какъв материал и опериращи чрез лазерни или други свет
линни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия,
електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи
или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане:

8456.10

Работещи чрез лазерни или други светлинни или фотонни
лъчи

Промишленост

A

8456.20

Работещи чрез ултразвук

Промишленост

A

8456.30

Работещи чрез електроерозия

Промишленост

A

8456.90

Други

Промишленост

A

84.57

Обработващи центрове, еднопозиционни и многопози
ционни агрегатни машини за обработка на метали:

8457.10

Обработващи центрове

Промишленост

A

8457.20

Еднопозиционни агрегатни машини

Промишленост

A

8457.30

Многопозиционни агрегатни машини

Промишленост

A

84.58

Стругове (включително струговащите центрове), работещи
чрез отнемане на метал:

8458.1

Хоризонтални стругове:

8458.11

С цифрово управление

Промишленост

A

8458.19

Други

Промишленост

A

8458.9

Други стругове:

8458.91

С цифрово управление

Промишленост

A

8458.99

Други

Промишленост

A

84.59

Инструментални машини (включително обработващи еди
ници с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезо
ване, нарязване на външна или вътрешна резба на мета
лите чрез отнемане на материал [(с изключение на струго
вете (включително струговащите центрове) от позиция
84.58)]:

8459.10

Обработващи единици с направляващи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1675

Сектор

Поетапна кате
гория

8459.2

Други машини за пробиване:

8459.21

С цифрово управление

Промишленост

A

8459.29

Други

Промишленост

A

8459.3

Други разстъргващо-фрезови машини:

8459.31

С цифрово управление

Промишленост

A

8459.39

Други

Промишленост

A

8459.40

Други машини за разстъргване

Промишленост

A

8459.5

Конзолни фрезови машини:

8459.51

С цифрово управление

Промишленост

A

8459.59

Други

Промишленост

A

8459.6

Други фрезови машини:

8459.61

С цифрово управление

Промишленост

A

8459.69

Други

Промишленост

A

8459.70

Други машини за нарязване на външна или вътрешна
резба

Промишленост

A

84.60

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифо
ване, притриване, полиране или други довършителни опе
рации за обработка на метали или металокерамики с по
мощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи
средства (с изключение на зъбонарезните или зъбошевин
говъчни машини от позиция 84.61):

8460.1

Машини за шлифоване на плоски повърхности, в които
позиционирането в една от осите може да се регулира с
точност най-малко 0,01 mm:

8460.11

С цифрово управление

Промишленост

A

8460.19

Други

Промишленост

A

8460.2

Други машини за шлифоване, в които позиционирането в
една от осите може да се регулира с точност най-малко
0,01 mm:

8460.21

С цифрово управление

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1676

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8460.29

Други

8460.3

Заточващи машини:

8460.31

С цифрово управление

Промишленост

A

8460.39

Други

Промишленост

A

8460.40

Машини за притриване

Промишленост

A

8460.90

Други:

8460.90.20

Хоризонтални машини за шлифоване с два шлифоващи
диска (с изключение на тези, в които позиционирането в
една от осите може да се регулира с точност най-малко
0,01 mm), с електродвигател с мощност, непревишаваща
600 W

Промишленост

A

8460.90.90

Други

Промишленост

A

84.61

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбо
нарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други
металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал
или на металокерамики, неупоменати, нито включени дру
гаде:

8461.20

Шепинги и дълбачни машини

Промишленост

A

8461.30

Протяжни машини

Промишленост

A

8461.40

Зъбонарезни или зъбошевинговъчни машини

Промишленост

A

8461.50

Изрязващи или отрезни машини

Промишленост

A

8461.90

Други

Промишленост

A

84.62

Инструментални машини (включително пресите) за коване
или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чу
кове за обработка на метали; машини (включително пре
сите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане,
пробиване или назъбване на металите; преси за обработка
на метали или метални карбиди, различни от посочените
по-горе:

8462.10

Машини (включително пресите) за коване или щамповане,
щамповъчни, падащи и хидравлични чукове:

8462.10.30

Преси, хидравлични (с изключение на тези с 3 или повече
оси, с цифрово управление)

Промишленост

A

8462.10.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1677

Сектор

Поетапна кате
гория

8462.2

Машини (включително пресите) за навиване, огъване, пре
гъване или изправяне:

8462.21

С цифрово управление:

8462.21.10

Преси за огъване, хидравлични, с мощност, по-малка от
8 900 kN (с изключение на тези с 3 или повече оси)

Промишленост

A

8462.21.80

Преси, хидравлични (с изключение на тези с 3 или повече
оси)

Промишленост

A

8462.21.90

Други

Промишленост

A

8462.29

Други:

8462.29.10

Машини за валцоване на дебел листов материал, тривал
цови

Промишленост

A

8462.29.20

Преси за огъване, хидравлични, с мощност, по-малка от
8 900 kN

Промишленост

A

8462.29.70

Преси (с изключение на преси за огъване), хидравлични

Промишленост

A

8462.29.90

Други

Промишленост

A

8462.3

Машини (включително пресите) за рязане (с изключение
на комбинираните машини за пробиване и рязане):

8462.31

С цифрово управление:

8462.31.10

От тип „гилотина“, с дължина на среза, превишаваща
1 000 mm, но непревишаваща 4 150 mm (с изключение
на тези с 3 или повече оси)

Промишленост

A

8462.31.90

Други

Промишленост

A

8462.39

Други:

8462.39.10

От тип „гилотина“, с дължина на среза, превишаваща
1 000 mm, но непревишаваща 4 150 mm

Промишленост

A

8462.39.90

Други

Промишленост

A

8462.4

Машини (включително пресите) за пробиване или назъб
ване, включително комбинираните машини за пробиване
и рязане:

8462.41

С цифрово управление

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1678

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8462.49

Други

8462.9

Други:

8462.91

Хидравлични преси

Промишленост

A

8462.99

Други

Промишленост

A

84.63

Други инструментални машини за обработка на метали
или металокерамики, работещи без отнемане на материал:

8463.10

Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили, телове
или подобни

Промишленост

A

8463.20

Машини за изработване на външна или вътрешна резба
чрез накатяване или валцоване

Промишленост

A

8463.30

Машини за изработване на изделия от тел

Промишленост

A

8463.90

Други

Промишленост

A

84.64

Инструментални машини за обработка на камъни, кера
мични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни мине
рални материали, или за студена обработка на стъкло:

8464.10

Машини за рязане

Промишленост

A

8464.20

Машини за шлифоване или полиране

Промишленост

A

8464.90

Други

Промишленост

A

84.65

Инструментални машини (включително машините за заби
ване на пирони, захващане със скоби, залепване или съеди
няване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост,
ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали:

8465.10

Машини, които могат да извършват различни видове обра
ботващи операции, без смяна на инструментите между
операциите

Промишленост

A

8465.9

Други:

8465.91

Машини за рязане

Промишленост

A

8465.92

Машини за заглаждане или стъргане; машини за фрезоване
или орнаментиране

Промишленост

A

8465.93

Машини за шлифоване или полиране

Промишленост

A

8465.94

Машини за огъване или съединяване

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код

Описание

L 250/1679

Сектор

Поетапна кате
гория

8465.95

Машини за пробиване или дълбане

Промишленост

A

8465.96

Машини за цепене, за нарязване или за развиване

Промишленост

A

8465.99

Други

Промишленост

A

84.66

Части и принадлежности, предназначени изключително
или главно за машините от позиции от 84.56 до 84.65,
включително приспособленията за закрепване на обрабо
тваните детайли и държачите на инструменти, автоматич
ните резбонарезни глави, разделителните приспособления
и другите специални приспособления, които се монтират
върху инструментални машини; държачи на ръчни инстру
менти от всякакви видове:

8466.10

Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни
глави

Промишленост

A

8466.20

Приспособления за закрепване на детайли

Промишленост

A

8466.30

Делителни глави и други специални приспособления,
които се монтират на инструменталните машини

Промишленост

A

8466.9

Други:

8466.91

За машините от позиция 84.64

Промишленост

A

8466.92

За машините от позиция 84.65

Промишленост

A

8466.93

За машините от позиции от 84.56 до 84.61

Промишленост

A

8466.94

За машините от позиция 84.62 или 84.63

Промишленост

A

84.67

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или
инструменти с вграден електрически или неелектрически
двигател, за ръчна употреба:

8467.1

Пневматични:

8467.11

Ротативни (дори с ударно действие)

Промишленост

A

8467.19

Други

Промишленост

A

8467.2

С вграден електрически двигател:

8467.21

Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, включи
телно ротативните

Промишленост

A

8467.22

Триони

Промишленост

A

8467.29

Други:

8467.29.10

Режещи инструменти от типа на раздробителите, подхо
дящи за подрязване на краищата на тревни площи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1680

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

8467.29.90

Други

8467.8

Други инструменти:

8467.81

Верижни триони

8467.89

Други:

8467.89.60

Машини за рязане на храсти и ножици за подрязване (три
мери), задвижвани от бензинов двигател

Промишленост

A

8467.89.90

Други

Промишленост

A

8467.9

Части:

8467.91

За верижни триони

Промишленост

A

8467.92

За пневматични инструменти

Промишленост

A

8467.99

Други:

8467.99.10

За инструментите от подпозиция 8467.29.10

Промишленост

A

8467.99.90

Други

Промишленост

A

84.68

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори
пламъчнорежещи (с изключение на тези от позиция
85.15); газови машини и устройства за повърхностно зака
ляване:

8468.10

Ръчни газови горелки

Промишленост

A

8468.20

Други газови машини и устройства

Промишленост

A

8468.80

Други машини и устройства

Промишленост

A

8468.90

Части

Промишленост

A

8469.00

Пишещи машини (с изключение на печатащите устройства
от позиция 84.43); машини за обработка на текстове

Промишленост

A

84.70

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сме
тачни функции, с възможности за записване, възпроизве
ждане и онагледяване на информацията; счетоводни ма
шини, пощообработващи машини с устройство за суми
ране, машини за автоматично издаване на билети и по
добни машини, съдържащи сметачно устройство; автома
тични регистриращи касови апарати:

8470.10

Електронни изчислителни машини, можещи да функцио
нират без външен източник на енергия, и машини, джобен
формат, имащи сметачни функции, с възможност за запис
ване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1681

Сектор

Поетапна кате
гория

8470.2

Други електронни изчислителни машини:

8470.21

С печатащо устройство

Промишленост

A

8470.29

Други

Промишленост

A

8470.30

Други сметачни машини

Промишленост

A

8470.50

Автоматични регистриращи касови апарати

Промишленост

A

8470.90

Други

Промишленост

A

84.71

Автоматични машини за обработка на информация и тех
ните 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:

8471.30

Преносими автоматични машини за обработка на инфор
мация, с маса, непревишаваща 10 kg, съдържащи наймалко една централна единица за обработка на информа
ция, една клавиатура и един екран

Промишленост

A

8471.4

Други автоматични машини за обработка на информация:

8471.41

Съдържащи в един и същи корпус най-малко една цен
трална единица за обработка на информация и независимо
от това дали те са комбинирани, или не, една входна и
една изходна единица

Промишленост

A

8471.49

Други, представени под формата на системи

Промишленост

A

8471.50

Единици за обработка на информация (с изключение на
посочените в подпозиции 8471.41 или 8471.49), мо
жещи да съдържат в един и същи корпус една или две от
следните видове единици: запаметяваща единица, входна
единица и изходна единица

Промишленост

A

8471.60

Входни или изходни единици, можещи да съдържат в
един и същи корпус запаметяващи единици

Промишленост

A

8471.70

Запаметяващи единици

Промишленост

A

8471.80

Други единици на автоматичните машини за обработка на
информация

Промишленост

A

8471.90

Други

Промишленост

A

84.72

Други канцеларски машини и апарати (например цикло
стилни или хектографни машини, машини за отпечатване
на адреси, автоматични разпределители на банкноти, ма
шини за сортиране, броене или опаковане на монети, апа
рати за острене на моливи, апарати за перфориране или
пришиване с телчета):

8472.10

Циклостилни или хектографни машини

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1682

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8472.30

Машини за сортиране, сгъване и поставяне в пликове или
обвиване с лента на кореспонденция, машини за отваряне,
затваряне или запечатване на кореспонденция и машини
за поставяне или унищожаване на марки

Промишленост

A

8472.90

Други

Промишленост

A

84.73

Части и принадлежности (с изключение на предпазни ку
тии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изклю
чително или главно за машините и апаратите от позиции
от 84.69 до 84.72:

8473.10

Части и принадлежности за машините от позиция 84.69

Промишленост

A

8473.2

Части и принадлежности за машините от позиция 84.70:

8473.21

За електронни изчислителни машини от подпозиция
8470.10, 8470.21 или 8470.29

Промишленост

A

8473.29

Други

Промишленост

A

8473.30

Части и принадлежности за машините от позиция 84.71

Промишленост

A

8473.40

Части и принадлежности за машините от позиция 84.72

Промишленост

A

8473.50

Части и принадлежности, еднакво пригодени за употреба в
машини и апарати, включени в две или повече от пози
циите от 84.69 до 84.72

Промишленост

A

84.74

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне,
промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване
на пръст, камъни, руди или други твърди минерални мате
риали (включително праховете и кашите); машини за агло
мериране, формоване или отливане на твърди минерални
горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални
материали в прахообразен или тестообразен вид; машини
за изработване на пясъчни леярски форми:

8474.10

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне или
промиване

Промишленост

A

8474.20

Машини и апарати за раздробяване или смилане

Промишленост

A

8474.3

Машини и апарати за смесване или омесване:

8474.31

Бетонобъркачки и други смесителни машини и апарати за
приготвяне на строителни разтвори

Промишленост

A

8474.32

Смесителни машини за производство на асфалтови на
стилки

Промишленост

A

8474.39

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Код
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

8474.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

8474.90

Части

Промишленост

A

84.75

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:

8475.10

Машини за сглобяване на електрически или електронни
лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат
стъклена обвивка

Промишленост

A

8475.2

Машини за производство или гореща обработка на стъкло
или изделия от стъкло:

8475.21

Машини за производство на оптични влакна и на техните
заготовки

Промишленост

A

8475.29

Други

Промишленост

A

8475.90

Части

Промишленост

A

84.76

Автоматични машини за продажба на стоки (например по
щенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки),
включително машините за размяна на монети:

8476.2

Автоматични машини за продажба на напитки:

8476.21

Със затоплящо или охлаждащо устройство

Промишленост

A

8476.29

Други

Промишленост

A

8476.8

Други машини:

8476.81

Със затоплящо или охлаждащо устройство

Промишленост

A

8476.89

Други

Промишленост

A

8476.90

Части

Промишленост

A

84.77

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси
или за производство на продукти от тези материали, неу
поменати, нито включени другаде в настоящата глава:

8477.10

Машини за леене под налягане (чрез шприцоване)

Промишленост

A

8477.20

Екструдери

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1684
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Сектор

Поетапна кате
гория

8477.30

Машини за формоване чрез раздуване

Промишленост

A

8477.40

Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни
машини

Промишленост

A

8477.5

Други машини и апарати за отливане или формоване:

8477.51

За формоване или възстановяване на пневматични гуми
или за формоване на вътрешни гуми

Промишленост

A

8477.59

Други

Промишленост

A

8477.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

8477.90

Части

Промишленост

A

84.78

Машини и апарати за подготовка или преработка на тю
тюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава:

8478.10

Машини и апарати

Промишленост

A

8478.90

Части

Промишленост

A

84.79

Механични машини и апарати, имащи специфична функ
ция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава:

8479.10

Машини и апарати за комунална дейност, строителство на
пътища, сгради или аналогични дейности

Промишленост

A

8479.20

Машини и апарати за екстракция или приготвяне на не
летливи растителни или животински масла или мазнини

Промишленост

A

8479.30

Преси за изработване на плочи от дървесни частици или
влакна или от други дървесни материали и други машини
и апарати за обработка на дърво или на корк

Промишленост

A

8479.40

Машини за производство на въжета или кабели

Промишленост

A

8479.50

Индустриални роботи, неупоменати, нито включени дру
гаде

Промишленост

A

8479.60

Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха

Промишленост

A

8479.7

Мостове за качване на пътници:

8479.71

От видовете, използвани в летищата

Промишленост

A

8479.79

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

8479.8

Други машини и апарати:

8479.81

За обработка на метали, включително тези за навиване на
електрически бобини

Промишленост

A

8479.82

За смесване, омесване, раздробяване, смилане, пресяване,
хомогенизиране, емулгиране или разбъркване

Промишленост

A

8479.89

Други:

8479.89.33

Подолъскачки и скрубери (чистачки за под), електрически,
непредназначени за домакинска употреба

Промишленост

A

8479.89.90

Други

Промишленост

A

8479.90

Части

Промишленост

A

84.80

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леяр
ските форми; модели за леярски форми; леярски форми за
метали (с изключение на кокилите), за метални карбиди,
стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси:

8480.10

Формовъчни каси за леярството

Промишленост

A

8480.20

Плочи за дъната на леярските форми

Промишленост

A

8480.30

Модели за леярски форми

Промишленост

A

8480.4

Леярски форми за метали или метални карбиди:

8480.41

За леене под налягане или формоване чрез пресоване

Промишленост

A

8480.49

Други

Промишленост

A

8480.50

Леярски форми за стъкло

Промишленост

A

8480.60

Леярски форми за минерални материали

Промишленост

A

8480.7

Леярски форми за каучук или за пластмаси:

8480.71

За леене под налягане или формоване чрез пресоване

Промишленост

A

8480.79

Други

Промишленост

A

84.81

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопро
води, котли, резервоари, вани или подобни съдове, вклю
чително редуцирвентили и термостатни вентили:

8481.10

Редуцирвентили:

8481.10.10

За употреба с тръби или тръбопроводи с външен диаметър,
непревишаващ 32 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

8481.10.90

Други

Промишленост

A

8481.20

Вентили за масленохидравлични или пневматични транс
мисии

Промишленост

A

8481.30

Възвратни клапани:

8481.30.10

От двудисков тип за междуфланцов монтаж

Промишленост

A

8481.30.90

Други

Промишленост

A

8481.40

Преливни или предпазни клапани:

8481.40.10

От медни сплави или пластмаси, за употреба с тръби или
тръбопроводи с външен диаметър, непревишаващ 32 mm

Промишленост

A

8481.40.90

Други

Промишленост

A

8481.80

Други арматурни артикули и подобни устройства:

8481.80.01

Вентили за регулиране на налягането или разхода (с из
ключение на вентили от алуминий, с маса 150 g или по
вече, но непревишаваща 200 g, и с мощност 5,3 kW или
повече, но непревишаваща 8,4 kW, използвани в автомо
билни агрегати за кондициониране на въздуха), за упо
треба с тръби и тръбопроводи с външен диаметър, непре
вишаващ 32 mm

Промишленост

A

8481.80.03

Противопожарни кранове (хидранти)

Промишленост

A

8481.80.09

Вентили от видовете, обикновено използвани с други наду
ваеми изделия

Промишленост

A

8481.80.11

Промивни клапани от видовете, обикновено използвани с
клозетни чинии, писоари или умивалници

Промишленост

A

8481.80.19

Други поплавъкови клапани, за употреба с тръби или тръ
бопроводи с външен диаметър, непревишаващ 32 mm

Промишленост

A

8481.80.27

Сферични (сачмени) клапани (с изключение на тези от
пластмаси)

Промишленост

A

8481.80.31

Дроселни кранове (с изключение на тези от пластмаси)

Промишленост

A

8481.80.33

Мембранни кранове (с изключение на изработените от
пластмаси)

Промишленост

A

8481.80.37

Други шибъри от медни сплави, без фланци, за употреба с
тръби с вътрешен размер на напречното сечение, превиша
ващ 15 mm, но непревишаващ 80 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1687

Сектор

Поетапна кате
гория

8481.80.41

Шибъри

Промишленост

A

8481.80.63

Кранове (конусовидни или цилиндрични) (с изключение
на изработените от пластмаси)

Промишленост

A

8481.80.72

Принадлежности (арматура) за маркучи

Промишленост

A

8481.80.73

Сифони за умивалници, вани, душове или мивки и запу
шалки за тях

Промишленост

A

8481.80.79

Кранове с накрайници за присъединяване на маркуч или
водопроводни кранове, стоящи кранове, водосмесителни
кранове, термостатни смесителни клапани (от видовете за
вани, умивалници, бидета, душове или мивки), оборудване
за душкабини, блокиращи (стопорни) кранове за резер
воари, кранове за готварски печки или уплътнителни пръ
стени за изпускателни тръби с външен диаметър, непреви
шаващ 32 mm

Промишленост

A

8481.80.90

Други

Промишленост

A

8481.90

Части:

8481.90.60

За вентили, обикновено използвани с надуваеми изделия

Промишленост

A

8481.90.65

Накрайници (кожуси) (с изключение на тези, които оби
кновено се използват с надуваеми изделия и с клапани за
разпръскване на аерозоли)

Промишленост

A

8481.90.80

Други части за клапани (с изключение на тези за масленохидравлични или пневматични трансмисии и за клапани
за разпръскване на аерозоли)

Промишленост

A

8481.90.90

Други

Промишленост

A

84.82

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

8482.10

Сачмени лагери

Промишленост

A

8482.20

Лагери с конусни ролки, включително сглобките на кону
сите с конусните ролки:

8482.20.02

Радиални ролкови лагери от тип с въртяща се външна
гривна, обикновено използвани на осите на подвижни же
лезопътни състави и локомотиви, с външен диаметър
170 mm или повече, но непревишаващ 210 mm

Промишленост

A

8482.20.45

Конусни сглобки (с изключение на тези с единично легло)
с вътрешен диаметър 119 mm или повече, но непревиша
ващ 120 mm, или 130 mm или повече, но непревишаващ
132 mm

Промишленост

A

8482.20.90

Други

Промишленост

A

8482.30

Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1688

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8482.40

Иглени лагери

Промишленост

A

8482.50

Лагери с цилиндрични ролки

Промишленост

A

8482.80

Други, включително комбинираните лагери

Промишленост

A

8482.9

Части:

8482.91

Сачми, ролки и игли

Промишленост

A

8482.99

Други:

8482.99.11

Външни гривни за радиални сачмени лагери с дълбок ка
нал с търкалящ път с канал от бор, завършени (с изключе
ние на тези с външен диаметър, по-малък от 31 mm или
превишаващ 130 mm)

Промишленост

A

8482.99.17

Външни гривни за радиални ролкови лагери, завършени, с
външен диаметър 195 mm или повече, но непревишаващ
196 mm, или 207 mm или повече, но непревишаващ
209 mm

Промишленост

A

8482.99.29

Вътрешни гривни за радиални сачмени лагери с дълбок ка
нал с търкалящ път с канал по външния диаметър, завър
шени (с изключение на тези с външен диаметър, по-малък
от 20 mm или превишаващ 95 mm)

Промишленост

A

8482.99.90

Други

Промишленост

A

84.83

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коля
новите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни
черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачменовинтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипли
катори и скоростни регулатори, включително хидравлич
ните преобразуватели; маховици и ролки, включително
полиспастните ролки; съединители и съединителни де
тайли, включително шарнирните съединители:

8483.10

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коля
новите валове) и колена

Промишленост

A

8483.20

Лагерни кутии (опори) с вградени лагери

Промишленост

A

8483.30

Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни че
рупки:

8483.30.55

Лагерни черупки, от видовете, състоящи се от половини
на черупки, с вътрешен диаметър, непревишаващ 125 mm,
и с дебелина на стените, по-малка от 5 mm

Промишленост

A

8483.30.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1689

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8483.40

Зъбни предавки и фрикционни колела (с изключение на
зъбни колела и други трансмисионни елементи, предста
вени самостоятелно); сачмено-винтови и ролково-винтови
двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регула
тори, включително хидравличните преобразуватели

Промишленост

A

8483.50

Маховици и ролки, включително полиспастните ролки

Промишленост

A

8483.60

Съединители и съединителни детайли, включително шар
нирните съединители

Промишленост

A

8483.90

Зъбни колела и други трансмисионни елементи, предста
вени самостоятелно; части

Промишленост

A

84.84

Металопластични уплътнители; комплекти или асорти
менти от уплътнители с различен състав, представени в ку
тии, пликове или подобни опаковки; механични уплътни
тели:

8484.10

Металопластични уплътнители:

8484.10.10

Предназначени изключително или главно за употреба в
моторни превозни средства от глава 87 (с изключение на
тези от подпозиции 8701.10 и 8701.90)

Промишленост

A

8484.10.90

Други

Промишленост

A

8484.20

Механични уплътнители

Промишленост

A

8484.90

Други:

8484.90.10

Предназначени изключително или главно за употреба в
моторни превозни средства от глава 87 (с изключение на
тези от подпозиции 8701.10 и 8701.90)

Промишленост

A

8484.90.90

Други

Промишленост

A

84.86

Машини и апарати, използвани изключително или главно
за производството на полупроводникови заготовки (bou
les) или полупроводникови пластини (wafers), полупровод
никови прибори, електронни интегрални схеми или дис
плеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в
забележка 9, буква В) към настоящата глава; части и при
надлежности:

8486.10

Машини и апарати за производство на заготовки (boules)
или полупроводникови пластини (wafers)

Промишленост

A

8486.20

Машини и апарати за производство на полупроводникови
прибори или електронни интегрални схеми

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1690

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8486.30

Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък
екран

Промишленост

A

8486.40

Машини и апаратите, посочени в забележка 9, буква В)
към настоящата глава

Промишленост

A

8486.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

84.87

Части за машини или апарати, неупоменати, нито вклю
чени другаде в настоящата глава, несъдържащи електриче
ски конектори, електрически изолирани части, намотки,
контакти, нито други електрически части:

8487.10

Гребни винтове и техните лопатки

Промишленост

A

8487.90

Други

Промишленост

A

85.01

Електрически двигатели и генератори (с изключение на
електрогенериращите агрегати):

8501.10

Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W

Промишленост

A

8501.20

Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, превишаваща
37,5 W

Промишленост

A

8501.3

Други двигатели за постоянен ток; генератори за постоя
нен ток:

8501.31

С мощност, непревишаваща 750 W

Промишленост

A

8501.32

С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща
75 kW

Промишленост

A

8501.33

С мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща
375 kW

Промишленост

A

8501.34

С мощност, превишаваща 375 kW

Промишленост

A

8501.40

Други двигатели за променлив ток, еднофазни

Промишленост

A

8501.5

Други двигатели за променлив ток, многофазни:

8501.51

С мощност, непревишаваща 750 W

8501.51.15

Двигатели с цилиндричен корпус, с диаметър, по-малък от
100 mm, чиято дължина превишава 2,35 пъти външния
диаметър, двигатели, снабдени с устройства за управление
на клапани, колекторни електродвигатели за променлив
ток, синхронни електродвигатели и репулсивни електрод
вигатели

Промишленост

A

8501.51.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1691

Сектор

Поетапна кате
гория

8501.52

С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща
75 kW:

8501.52.15

Двигатели с цилиндричен корпус, с диаметър, по-малък от
200 mm, чиято дължина превишава 3 пъти външния диа
метър, двигатели, снабдени с устройства за управление на
клапани, колекторни електродвигатели за променлив ток,
синхронни електродвигатели и репулсивни електродвига
тели

Промишленост

A

8501.52.90

Други

Промишленост

A

8501.53

С мощност, превишаваща 75 kW:

8501.53.15

Двигатели с цилиндричен корпус, чиято дължина преви
шава 5 пъти външния диаметър, двигатели, снабдени с ус
тройства за управление на клапани, колекторни електрод
вигатели за променлив ток, синхронни електродвигатели,
репулсивни електродвигатели и моментни електродвига
тели (създаващи статичен момент)

Промишленост

A

8501.53.90

Други

Промишленост

A

8501.6

Генератори за променлив ток (алтернатори):

8501.61

С мощност, непревишаваща 75 kVA:

8501.61.10

С мощност, непревишаваща 25 kVA

Промишленост

A

8501.61.90

Други

Промишленост

A

8501.62

С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща
375 kVA

Промишленост

A

8501.63

С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща
750 kVA

Промишленост

A

8501.64

С мощност, превишаваща 750 kVA

Промишленост

A

85.02

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни
преобразуватели:

8502.1

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запал
ване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двига
тел с термостартер):

8502.11

С мощност, непревишаваща 75 kVA

Промишленост

A

8502.12

С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща
375 kVA

Промишленост

A

8502.13

С мощност, превишаваща 375 kVA

Промишленост

A

8502.20

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово
запалване

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8502.3

Други електрогенериращи агрегати:

8502.31

С вятърна енергия

Промишленост

A

8502.39

Други

Промишленост

A

8502.40

Електрически ротационни преобразуватели

Промишленост

A

8503.00

Части, изключително или главно предназначени за маши
ните от позиция 85.01 или 85.02:

8503.00.10

Ротори или ротори с колекторна намотка, с външен раз
мер на напречното сечение, превишаващ 57 mm, но не
превишаващ 200 mm

Промишленост

A

8503.00.20

Статори или статорни пакети, с вътрешен размер на на
пречното сечение, превишаващ 57 mm, но непревишаващ
200 mm

Промишленост

A

8503.00.30

Радиатори

Промишленост

A

8503.00.40

Термодвойки за генериране на електрическа енергия от то
плинна енергия

Промишленост

A

8503.00.90

Други

Промишленост

A

85.04

Електрически трансформатори, статични електрически
преобразуватели (например токоизправители), индуктивни
бобини и дросели:

8504.10

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби

Промишленост

A

8504.2

Трансформатори с течен диелектрик:

8504.21

С мощност, непревишаваща 650 kVA

Промишленост

A

8504.22

С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща
10 000 kVA

Промишленост

A

8504.23

С мощност, превишаваща 10 000 kVA

Промишленост

A

8504.3

Други трансформатори:

8504.31

С мощност, непревишаваща 1 kVA

Промишленост

A

8504.32

С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща
16 kVA

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.
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Сектор

Поетапна кате
гория

8504.33

С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща
500 kVA

Промишленост

A

8504.34

С мощност, превишаваща 500 kVA

Промишленост

A

8504.40

Статични преобразуватели

Промишленост

A

8504.50

Други индуктивни бобини и други дросели

Промишленост

A

8504.90

Части

Промишленост

A

85.05

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназ
начени да станат постоянни магнити след намагнитване;
патронници, държатели и подобни магнитни или електро
магнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни
съединители, скоростни регулатори и спирачки; електро
магнитни подемни глави;

8505.1

Постоянни магнити и артикули, предназначени да станат
постоянни магнити след намагнитване:

8505.11

От метал

Промишленост

A

8505.19

Други

Промишленост

A

8505.20

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и
спирачки

Промишленост

A

8505.90

Други, включително частите

Промишленост

A

85.06

Електрически батерии, съдържащи един или няколко гал
ванични елемента:

8506.10

С манганов диоксид:

8506.10.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

8506.10.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.10.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.10.90

Други

Промишленост

A

8506.30

С живачен оксид:

8506.30.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

8506.30.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.30.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.30.90

Други

Промишленост

A

8506.40

Със сребърен оксид:

8506.40.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

8506.40.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.40.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.40.90

Други

Промишленост

A

8506.50

С литий:

8506.50.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

8506.50.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.50.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.50.90

Други

Промишленост

A

8506.60

Въздушно-цинкови:

8506.60.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

8506.60.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.60.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.60.90

Други

Промишленост

A

8506.80

Други електрически батерии, съдържащи един или ня
колко галванични елемента:

8506.80.05

Цилиндрични, с външен обем, превишаващ 300 cm3

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1695

Сектор

Поетапна кате
гория

8506.80.10

Други, с височина, непревишаваща 7 mm

Промишленост

A

8506.80.25

Други, цилиндрични (с изключение на тези с височина,
непревишаваща 7 mm), с диаметър, превишаващ 19 mm

Промишленост

A

8506.80.40

Горивни клетки

Промишленост

A

8506.80.90

Други

Промишленост

A

8506.90

Части

Промишленост

A

85.07

Електрически акумулатори, включително техните сепара
тори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

8507.10

Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални
двигатели:

8507.10.05

С размери, непревишаващи 185 mm (дължина) ×
125 mm (широчина) × 195 mm (височина)

Промишленост

A

8507.10.10

Други

Промишленост

A

8507.20

Други оловни акумулатори

Промишленост

A

8507.30

Никелово-кадмиеви

Промишленост

A

8507.40

Никелово-железни

Промишленост

A

8507.50

Никел-металнохидридни

Промишленост

A

8507.60

Литиево-йонни

Промишленост

A

8507.80

Други акумулатори

Промишленост

A

8507.90

Части

Промишленост

A

85.08

Уреди за почистване, работещи чрез вакуум:

8508.1

С вграден електрически двигател:

8508.11

С мощност, непревишаваща 1 500 W, и с обем на резер
воара, непревишаващ 20 l:

8508.11.10

Със стойност за целите на митническо облагане, непреви
шаваща 650 R

Промишленост

A

8508.11.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1696

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8508.19

Други:

8508.19.10

Със стойност за целите на митническо облагане, непреви
шаваща 650 R, непредназначени за домакински цели

Промишленост

A

8508.19.20

Други, със стойност за целите на митническо облагане, не
превишаваща 650 R

Промишленост

A

8508.19.90

Други

Промишленост

A

8508.60

Други уреди за почистване, работещи чрез вакуум:

8508.60.10

Със стойност за целите на митническо облагане, непреви
шаваща 650 R, непредназначени за домакински цели

Промишленост

A

8508.60.90

Други, със стойност за целите на митническо облагане,
превишаваща 650 R, непредназначени за домакински цели

Промишленост

A

8508.70

Части:

8508.70.10

За уреди за почистване, работещи чрез вакуум, непредназ
начени за домакински цели

Промишленост

A

8508.70.90

Други

Промишленост

A

85.09

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател,
за домакински цели (с изключение на уредите за почи
стване, работещи чрез вакуум, от позиция 85.08):

8509.40

Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоиз
стисквачки и зеленчукоизстисквачки

Промишленост

A

8509.80

Други апарати:

8509.80.10

Подолъскачки

Промишленост

A

8509.80.90

Други

Промишленост

A

8509.90

Части

Промишленост

A

85.10

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден
електрически двигател:

8510.10

Машинки за бръснене

Промишленост

A

8510.20

Машинки за стригане

Промишленост

A

8510.30

Машинки за епилация

Промишленост

A

8510.90

Части

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1697

Сектор

Поетапна кате
гория

85.11

Електрически апарати и устройства за запалване или за
действане на двигатели с искрово запалване или със запал
ване чрез компресия (например магнети, динамомагнети,
бобини за запалване, свещи за запалване или загряване,
стартери); генератори (например динама, алтернатори) и
включвателно-изключвателни устройства, използвани с
тези двигатели:

8511.10

Свещи за запалване

8511.10.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
двигатели за въздухоплавателни средства или трактори

Промишленост

A

8511.10.90

Други

Промишленост

A

8511.20

Магнети; динамомагнети; магнитни волани

Промишленост

A

8511.30

Разпределители; бобини за запалване:

8511.30.30

Разпределители и бобини за запалване, предназначени из
ключително или главно за употреба с двигатели за мо
торни превозни средства

Промишленост

A

8511.30.90

Други

Промишленост

A

8511.40

Стартери, дори функциониращи като генератори:

8511.40.15

Предназначени изключително или главно за употреба с
двигатели за моторни превозни средства

Промишленост

A

8511.40.90

Други

Промишленост

A

8511.50

Други генератори:

8511.50.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
двигатели за моторни превозни средства

Промишленост

A

8511.50.90

Други

Промишленост

A

8511.80

Други апарати и устройства

Промишленост

A

8511.90

Части

Промишленост

A

85.12

Електрически осветителни или сигнализационни апарати
(с изключение на артикулите от позиция 85.39), стъкло
чистачки и електрически устройства против замръзване и
изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мото
циклети или автомобили:

8512.10

Апарати за осветление или за визуална сигнализация, от
видовете, използвани за велосипеди

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1698

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8512.20

Други апарати за осветление или за визуална сигнализация

Промишленост

A

8512.30

Апарати за звукова сигнализация

Промишленост

A

8512.40

Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотя
ване

Промишленост

A

8512.90

Части

Промишленост

A

85.13

Портативни електрически лампи, предназначени да функ
ционират с помощта на собствен източник на енергия (на
пример с батерии, акумулатори, магнети) (с изключение на
осветителните апарати от позиция 85.12):

8513.10

Лампи

Промишленост

A

8513.90

Части

Промишленост

A

85.14

Индустриални или лабораторни електрически пещи
(включително тези, функциониращи чрез индукция или
чрез диелектрични загуби); други индустриални или лабо
раторни апарати за термична обработка на материали чрез
индукция или чрез диелектрични загуби:

8514.10

Съпротивителни пещи (с индиректно загряване)

Промишленост

A

8514.20

Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелек
трични загуби

Промишленост

A

8514.30

Други пещи

Промишленост

A

8514.40

Други апарати за термична обработка на материали чрез
индукция или чрез диелектрични загуби

Промишленост

A

8514.90

Части

Промишленост

A

85.15

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с ре
жещо действие), електрически (включително тези с елек
трически загрети газове) или опериращи чрез лазер или
други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез
електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плаз
мена дъга; електрически машини и апарати за горещо из
хвърляне на струи от метали или от металокерамики:

8515.1

Машини и апарати за твърдо или меко запояване:

8515.11

Поялници и пистолети за запояване

Промишленост

A

8515.19

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1699

Сектор

Поетапна кате
гория

8515.2

Машини и апарати за електросъпротивително заваряване
на металите:

8515.21

Изцяло или частично автоматични

Промишленост

A

8515.29

Други

Промишленост

A

8515.3

Машини и апарати за електродъгово или плазмено заваря
ване на металите:

8515.31

Изцяло или частично автоматични

Промишленост

A

8515.39

Други

Промишленост

A

8515.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

8515.90

Части

Промишленост

A

85.16

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагрева
тели; 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 сушене на ръце; елек
трически ютии; други електронагревателни апарати за до
макински цели; реотани (с изключение на тези от позиция
85.45):

8516.10

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагрева
тели:

8516.10.10

Потопяеми водонагреватели, предназначени изключително
или главно за загряване на промишлени течности

Промишленост

A

8516.10.90

Други

Промишленост

A

8516.2

Електрически апарати за затопляне на помещения, на по
чвата или за подобни приложения:

8516.21

Акумулиращи радиатори

Промишленост

A

8516.29

Други:

8516.29.10

Електрически радиатори

Промишленост

A

8516.29.90

Други

Промишленост

A

8516.3

Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за
сушене на ръце:

8516.31

Сешоари:

8516.31.10

Ръчни

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1700

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8516.31.90

Други

Промишленост

A

8516.32

Други фризьорски апарати

Промишленост

A

8516.33

Апарати за сушене на ръце

Промишленост

A

8516.40

Електрически ютии

Промишленост

A

8516.50

Микровълнови фурни

Промишленост

A

8516.60

Други фурни; готварски печки, електрически котлони
(включително масите за топлинна обработка на храни
телни продукти), грилове и скари

Промишленост

A

8516.7

Други електронагревателни апарати:

8516.71

Апарати за приготвяне на кафе или на чай

Промишленост

A

8516.72

Тостери

Промишленост

A

8516.79

Други

Промишленост

A

8516.80

Реотани:

8516.80.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
домакински печки, котлони и фурни

Промишленост

A

8516.80.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
промишлени пещи

Промишленост

A

8516.80.90

Други

Промишленост

A

8516.90

Части:

8516.90.10

За потопяеми водонагреватели, предназначени изключи
телно или главно за загряване на промишлени течности

Промишленост

A

8516.90.20

За ръчни сешоари

Промишленост

A

8516.90.25

За електрически ютии

Промишленост

A

8516.90.30

За други електронагревателни уреди от видовете, използ
вани за домакински цели

Промишленост

A

8516.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1701

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

85.17

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни
мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за пре
даване или приемане на глас, образ или други данни,
включително апаратите за комуникация в жични или без
жични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи) (с из
ключение на тези от позиция 84.43, 85.25, 85.27 или
85.28):

8517.1

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни
мрежи и за други безжични мрежи:

8517.11

Апарати за жична телефония с безжични слушалки

8517.12

Телефони за клетъчни мрежи или за други безжични
мрежи:

8517.12.10

Предназначени за употреба, като се носят в ръка или се
поставят на тялото

Промишленост

A

8517.12.90

Други

Промишленост

A

8517.18

Други:

8517.18.10

Телефонни апарати, функциониращи с карта или с монети

Промишленост

A

8517.18.90

Други

Промишленост

A

8517.6

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):

8517.61

Базови станции

Промишленост

A

8517.62

Апарати за приемане, преобразуване и предаване или реге
нериране на глас, образ или на други данни, включително
апаратите за комутация и за маршрутизация:

8517.62.10

Видеофони

Промишленост

A

8517.62.90

Други

Промишленост

A

8517.69

Други

Промишленост

A

8517.70

Части:

8517.70.10

За телефонни апарати

Промишленост

A

8517.70.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1702

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

85.18

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 усилване на звука:

8518.10

Микрофони и техните стойки

8518.2

Високоговорители, дори монтирани в кутиите им:

8518.21

Единичен високоговорител, монтиран в кутия

Промишленост

A

8518.22

Два или повече високоговорителя, монтирани в една и
съща кутия

Промишленост

A

8518.29

Други

Промишленост

A

8518.30

Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти,
състоящи се от микрофон и един или повече високогово
рителя

Промишленост

A

8518.40

Аудиочестотни електрически усилватели

Промишленост

A

8518.50

Електрически апарати за усилване на звука

Промишленост

A

8518.90

Части

Промишленост

A

85.19

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане
на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук:

8519.20

Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети,
банкноти, банкови карти, жетони или чрез използването
на други разплащателни средства

Промишленост

A

8519.30

Грамофони дек

Промишленост

A

8519.50

Автоматични телефонни секретари

Промишленост

A

8519.8

Други апарати:

8519.81

Използващи магнитни, оптични или полупроводникови
носители:

8519.81.05

Използващи магнитни носители

Промишленост

A

8519.81.10

Други, кинематографски апарати за записване на звук, ус
тройства за копиране на ленти и машини за дублиране

Промишленост

A

8519.81.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1703

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8519.89

Други:

8519.89.10

Кинематографски апарати за записване на звук, устройства
за копиране на ленти и машини за дублиране

Промишленост

A

8519.89.90

Други

Промишленост

A

85.21

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и
звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеоту
нер):

8521.10

С магнитни ленти

Промишленост

A

8521.90

Други:

8521.90.10

С осем или повече входни канала и стойност за целите на
митническо облагане, превишаваща 13 000 R

Промишленост

A

8521.90.90

Други

Промишленост

A

85.22

Части и принадлежности, изключително или главно пред
назначени за апаратите от позиции 85.19 или 85.21:

8522.10

Грамофонни мембрани

Промишленост

A

8522.90

Други

Промишленост

A

85.23

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез
полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носи
тели за записване на звук или за аналогични записвания,
със или без запис, включително галваничните матрици и
форми за производство на дискове (с изключение на про
дуктите от глава 37):

8523.2

Магнитни носители:

8523.21

Карти, съдържащи магнитна лента

Промишленост

A

8523.29

Други

Промишленост

A

8523.4

Оптични носители:

8523.41

Без запис

Промишленост

A

8523.49

Други

Промишленост

A

8523.5

Полупроводникови носители:

8523.51

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводни
кови елементи

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1704

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8523.52

„Smart карти“:

8523.52.10

Цифрови

Промишленост

A

8523.52.90

Други

Промишленост

A

8523.59

Други

Промишленост

A

8523.80

Други

Промишленост

A

85.25

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телеви
зия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за за
писване или възпроизвеждане на звук; телевизионни ка
мери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери:

8525.50

Предавателни апарати:

8525.50.10

За радиотелефония или радиотелеграфия

Промишленост

A

8525.50.90

Други

Промишленост

A

8525.60

Предавателни апарати с вграден приемателен апарат

Промишленост

A

8525.80

Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи
видеокамери:

8525.80.10

Телевизионни камери

Промишленост

A

8525.80.20

Цифрови видеокамери със стойност за целите на митниче
ско облагане, надвишаваща 15 000 R за основния блок на
камерата, като се изключват периферните устройства, като
например флашпамет, батерия, допълнителни обективи и
др.

Промишленост

A

8525.80.90

Други

Промишленост

A

85.26

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), ра
дионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправле
ние:

8526.10

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

Промишленост

A

8526.9

Други:

8526.91

Радионавигационни апарати

Промишленост

A

8526.92

Апарати за радиотелеуправление

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1705

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

85.27

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комби
нирани в една кутия с апарат за записване или възпроизве
ждане на звук или с часовниково устройство:

8527.1

Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат
да работят без външен източник на енергия:

8527.12

Джобни радиокасетофони

8527.13

Други апарати, комбинирани с апарат за записване или
възпроизвеждане на звук:

8527.13.10

Апарати, използвани в домакинството

Промишленост

A

8527.13.90

Други

Промишленост

A

8527.19

Други:

8527.19.10

Апарати, използвани в домакинството

Промишленост

A

8527.19.90

Други

Промишленост

A

8527.2

Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат
да работят само с външен източник на енергия, от видо
вете, използвани за автомобилните превозни средства:

8527.21

Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане
на звук

Промишленост

A

8527.29

Други

Промишленост

A

8527.9

Други:

8527.91

Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане
на звук:

8527.91.10

Апарати, използвани в домакинството

Промишленост

A

8527.91.90

Други

Промишленост

A

8527.92

Некомбинирани с апарат за записване или възпроизве
ждане на звук, но комбинирани с часовниково устройство:

8527.92.10

Апарати, използвани в домакинството

Промишленост

A

8527.92.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1706

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8527.99

Други:

8527.99.10

Апарати, използвани в домакинството

Промишленост

A

8527.99.90

Други

Промишленост

A

85.28

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приема
телен телевизионен апарат; приемателни телевизионни
апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиораз
пръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане
на звук или образ:

8528.4

Монитори с елекроннолъчева тръба:

8528.41

От видовете изключително или главно предназначени за
автоматичните машини за обработка на информация от
позиция 84.71

Промишленост

A

8528.49

Други:

8528.49.10

Цветни, с размер на екрана, непревишаващ 3 m × 4 m

Промишленост

A

8528.49.90

Други

Промишленост

A

8528.5

Други монитори:

8528.51

От видовете изключително или главно предназначени за
автоматичните машини за обработка на информация от
позиция 84.71:

8528.51.10

Цветни, с екран, страните на който не превишават 45 cm

Промишленост

A

8528.51.20

Цветни, с размер на екрана, превишаващ 3 m × 4 m

Промишленост

A

8528.51.90

Други

Промишленост

A

8528.59

Други:

8528.59.05

Цветни, с екран, страните на който не превишават 45 cm

Промишленост

A

8528.59.15

Цветни, с размер на екрана, превишаващ 3 m × 4 m

Промишленост

A

8528.59.90

Други

Промишленост

A

8528.6

Прожекционни апарати:

8528.61

От видовете изключително или главно предназначени за
автоматичните машини за обработка на информация от
позиция 84.71

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1707

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8528.69

Други:

8528.69.10

Със стойност за целите на митническо облагане, превиша
ваща 250 000 R

Промишленост

A

8528.69.90

Други

Промишленост

A

8528.7

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден прие
мателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за за
писване или възпроизвеждане на звук или образи:

8528.71

Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеое
кран:

8528.71.10

Със стойност за целите на митническо облагане, непреви
шаваща 5 000 R

Промишленост

A

8528.71.90

Други

Промишленост

A

8528.72

Други, цветни:

8528.72.20

С вградена електроннолъчева тръба:

Промишленост

A

8528.72.40

Други, с екран, страните на който не превишават 45 cm

Промишленост

A

8528.72.50

Други, с размер на екрана, превишаващ 3 m × 4 m

Промишленост

A

8528.72.90

Други

Промишленост

A

8528.73

Други, монохромни:

8528.73.20

С вградена електроннолъчева тръба:

Промишленост

A

8528.73.40

Други, с екран, страните на който не превишават 45 cm

Промишленост

A

8528.73.50

Други, с размер на екрана, превишаващ 3 m × 4 m

Промишленост

A

8528.73.90

Други

Промишленост

A

85.29

Части, изключително или главно предназначени за апара
тите от позиции от 85.25 до 85.28:

8529.10

Антени и антенни отражатели от всички видове; части,
предназначени да бъдат използвани съвместно с тези арти
кули:

8529.10.10

Параболични чинии за антенни отражатели с диаметър,
непревишаващ 120 cm

Промишленост

A

8529.10.20

Други антени за приемателни телевизионни апарати, дори
с възможност за приемане на сигнали от радиоразпръск
ване (с изключение на стайни „set-top“ антени с трайно
прикрепена основа за поставяне върху телевизионния
приемник или върху друга плоска повърхност)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1708

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8529.10.90

Други

8529.90

Други:

8529.90.20

Шкафове за приемателни телевизионни апарати

Промишленост

A

8529.90.50

Филтри или сепаратори, за антени за приемателни телеви
зионни апарати

Промишленост

A

8529.90.60

Тунери (за метровия обхват или за дециметровия обхват) и
устройства за управление на тунери, за приемателни теле
визионни апарати

Промишленост

A

8529.90.70

Части от отляти пластмаси или от неблагородни метали,
без вградени електронни компоненти, за приемателни те
левизионни апарати

Промишленост

A

8529.90.75

Екранни панели

Промишленост

A

8529.90.80

Други части за приемателни телевизионни апарати

Промишленост

A

8529.90.90

Други

Промишленост

A

85.30

Електрически апарати за сигнализация (различни от апара
тите за предаване на информация), за безопасност, за кон
трол или за управление на железопътни или подобни ли
нии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги,
пристанищни съоръжения или летища (с изключение на
тези от позиция 86.08):

8530.10

Апарати за железопътни или подобни линии

Промишленост

A

8530.80

Други апарати

Промишленост

A

8530.90

Части:

8530.90.10

За апарати за железопътни линии

Промишленост

A

8530.90.90

Други

Промишленост

A

85.31

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализа
ция (например звънци, сирени, оповестителни табла, апа
рати за предупреждение при кражба или пожар) (с изклю
чение на тези от позиция 85.12 или 85.30):

8531.10

Електрически сигнални устройства за защита срещу
кражби или пожар и подобни апарати

Промишленост

A

8531.20

Индикаторни панели с вградени течнокристални индика
тори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED)

Промишленост

A

8531.80

Други апарати

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1709

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8531.90

Части

85.32

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или
настройващи:

8532.10

Постоянни кондензатори, предназначени за електрически
мрежи от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реак
тивна мощност, равна или по-голяма от 0,5 kvar (силното
кови кондензатори):

8532.10.10

С капацитет, превишаващ 50 микрофарада, за напрежение,
непревишаващо 1 000 V (при променлив ток) или
2 000 V (при постоянен ток) (с изключение на електро
литни кондензатори)

Промишленост

A

8532.10.20

Други, за напрежение, превишаващо 1 000 V (при про
менлив ток) или 2 000 V (при постоянен ток)

Промишленост

A

8532.10.90

Други

Промишленост

A

8532.2

Други постоянни кондензатори:

8532.21

С тантал

Промишленост

A

8532.22

Електролитни, с алуминий

Промишленост

A

8532.23

С керамичен диелектрик, еднослойни

Промишленост

A

8532.24

С керамичен диелектрик, многослойни

Промишленост

A

8532.25

С хартиен или пластмасов диелектрик

Промишленост

A

8532.29

Други:

8532.29.15

Предназначени за електрически мрежи от 50/60 Hz и с
възможност да абсорбират реактивна мощност, по-малка
от 0,5 kvar

Промишленост

A

8532.29.90

Други

Промишленост

A

8532.30

Променливи или настройващи кондензатори

Промишленост

A

8532.90

Части:

8532.90.10

Намотки

Промишленост

A

8532.90.90

Други

Промишленост

A

85.33

Незагряващи електрически съпротивления (включително
реостатите и потенциометрите):

8533.10

Постоянни съпротивления от въглерод, композиционни
или слоести

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1710

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

8533.2

Други постоянни съпротивления:

8533.21

За мощност, непревишаваща 20 W

Промишленост

A

8533.29

Други

Промишленост

A

8533.3

Променливи съпротивления (включително реостатите и
потенциометрите), навити:

8533.31

За мощност, непревишаваща 20 W

Промишленост

A

8533.39

Други

Промишленост

A

8533.40

Други променливи съпротивления (включително реоста
тите и потенциометрите)

Промишленост

A

8533.90

Части

Промишленост

A

8534.00

Печатни платки

Промишленост

A

85.35

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоня
ване, включване или свързване на електрически вериги
(например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпа
зители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, висо
кочестотни електрически филтри, щепсели и други конек
тори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо
1 000 V:

8535.10

Стопяеми предпазители

Промишленост

A

8535.2

Автоматични предпазители:

8535.21

За напрежение, по-малко от 72,5 kV:

8535.21.05

С ляти корпуси от пластмаси, за номинален ток, непреви
шаващ 1 250 A, за напрежение, непревишаващо 1,1 kV
(при променлив ток) или 125 V на полюс (при постоянен
ток), и с номинална изключвателна способност, непреви
шаваща 100 000 А

Промишленост

A

8535.21.10

За номинален ток, непревишаващ 2 000 A, за напреже
ние, превишаващо 2 kV (при променлив ток), но непреви
шаващо 12 kV (при променлив ток), и с изключвателна
способност, превишаваща 10 000 А, но непревишаваща
31 500 А (с изключение на тези с ляти корпуси от пласт
маси)

Промишленост

A

8535.21.20

За номинален ток, непревишаващ 1 200 A, за напреже
ние, превишаващо 12 kV (при променлив ток), но непре
вишаващо 24 kV (при променлив ток), и с номинална из
ключвателна способност, превишаваща 10 000 А, но не
превишаваща 25 000 А (с изключение на тези с ляти кор
пуси от пластмаси)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1711

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8535.21.30

За номинален ток, непревишаващ 1 600 A, за напреже
ние, превишаващо 24 kV (при променлив ток), но непре
вишаващо 36 kV (при променлив ток), и с номинална из
ключвателна способност, превишаваща 10 000 А, но не
превишаваща 31 500 А (с изключение на тези с ляти кор
пуси от пластмаси)

Промишленост

A

8535.21.40

За номинален ток, непревишаващ 1 600 A, за напреже
ние, превишаващо 36 kV (при променлив ток), но непре
вишаващо 72,5 kV (при променлив ток), и с номинална
изключвателна способност, превишаваща 10 000 А, но
непревишаваща 21 900 А (с изключение на тези с ляти
корпуси от пластмаси)

Промишленост

A

8535.21.90

Други

Промишленост

A

8535.29

Други

Промишленост

A

8535.30

Секционни разединители и прекъсвачи:

8535.30.05

Секционни разединители, с ляти корпуси от пластмаси, за
номинален ток, непревишаващ 1 250 A, за напрежение,
непревишаващо 1 100 V (при променлив ток) или 125 V
на полюс (при постоянен ток), и с номинална изключва
телна способност, непревишаваща 100 000 А

Промишленост

A

8535.30.90

Други

Промишленост

A

8535.40

Гръмоотводи, ограничители на напрежение и високоче
стотни електрически филтри

Промишленост

A

8535.90

Други:

8535.90.10

Защитни панели за превключватели; съединители за апара
тура

Промишленост

A

8535.90.90

Други

Промишленост

A

85.36

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоня
ване, включване или свързване на електрически вериги
(например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми
предпазители, високочестотни електрически филтри, ще
кери и щепсели, фасунги за лампи, съединителни кутии),
за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оп
тични влакна, снопове или кабели от оптични влакна:

8536.10

Стопяеми предпазители

Промишленост

A

8536.20

Автоматични предпазители:

8536.20.15

С корпуси от пластмаси или друг изолиращ материал, за
номинален ток, непревишаващ 800 A

Промишленост

A

8536.20.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8536.30

Други апарати за защита на електрически вериги:

8536.30.10

Предназначени изключително или главно за употреба с ра
диоапаратура, радарна апаратура, телевизионна, радиотеле
графна или радиотелефонна апаратура

Промишленост

A

8536.30.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства

Промишленост

A

8536.30.30

Прекъсвачи със стопяеми предпазители, за напрежение,
по-малко от 500 V

Промишленост

A

8536.30.40

Други, щепсели и розетки за защита/ограничаване на пре
напрежение, за напрежение, непревишаващо 250 V

Промишленост

A

8536.30.90

Други

Промишленост

A

8536.4

Релета:

8536.41

За напрежение, непревишаващо 60 V:

8536.41.10

Релета за утечка към земя, с чувствителност, непревиша
ваща 1 000 mA

Промишленост

A

8536.41.20

Електромагнитни релета и релета с постоянен магнит

Промишленост

A

8536.41.30

Термоелектрически релета, включващи биметални еле
менти

Промишленост

A

8536.41.80

Други, със стойност за целите на митническо облагане
250 R или повече

Промишленост

A

8536.41.90

Други

Промишленост

A

8536.49

Други:

8536.49.10

Релета за утечка към земя, с напрежение, непревишаващо
660 V, с чувствителност, непревишаваща 1 000 mA

Промишленост

A

8536.49.20

Електромагнитни релета и релета с постоянен магнит

Промишленост

A

8536.49.30

Термоелектрически релета, включващи биметални еле
менти

Промишленост

A

8536.49.80

Други, със стойност за целите на митническо облагане
250 R или повече

Промишленост

A

8536.49.90

Други

Промишленост

A

8536.50

Други прекъсвачи, превключватели и разединители:

8536.50.10

Предназначени изключително или главно за употреба с ра
диоапаратура, радарна апаратура, телевизионна, радиотеле
графна или радиотелефонна апаратура

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8536.50.25

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства, домакински печки и котлони

Промишленост

A

8536.50.40

Предназначени изключително или главно за употреба с
локомотиви и железопътен подвижен състав

Промишленост

A

8536.50.50

Други, с ляти корпуси от пластмаси или друг изолиращ
материал, за номинален ток, непревишаващ 800 A

Промишленост

A

8536.50.90

Други

Промишленост

A

8536.6

Фасунги за лампи, щекери и щепсели:

8536.61

Фасунги за лампи:

8536.61.10

Предназначени изключително или главно за употреба с ра
диоапаратура, радарна апаратура, телевизионна, радиотеле
графна или радиотелефонна апаратура

Промишленост

A

8536.61.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства

Промишленост

A

8536.61.30

Други, за луминесцентни лампи

Промишленост

A

8536.61.40

Други, за напрежение, по-малко от 500 V

Промишленост

A

8536.61.90

Други

Промишленост

A

8536.69

Други:

8536.69.10

Предназначени изключително или главно за употреба с ра
диоапаратура, радарна апаратура, телевизионна, радиотеле
графна или радиотелефонна апаратура

Промишленост

A

8536.69.30

Други, предназначени изключително или главно за упо
треба с моторни превозни средства

Промишленост

A

8536.69.61

Други, розетки за напрежение, непревишаващо 250 V

Промишленост

A

8536.69.63

Други, розетки за напрежение, по-малко от 500 V

Промишленост

A

8536.69.67

Други, щепсели за напрежение, непревишаващо 250 V

Промишленост

A

8536.69.69

Други, за напрежение, превишаващо 250 V, но по-малко
от 500 V

Промишленост

A

8536.69.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8536.70

Конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оп
тични влакна

Промишленост

A

8536.90

Други апарати:

8536.90.10

Предназначени изключително или главно за употреба с ра
диоапаратура, радарна апаратура, телевизионна, радиотеле
графна или радиотелефонна апаратура

Промишленост

A

8536.90.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства

Промишленост

A

8536.90.30

Съединители за апаратура; защитни панели за превключва
тели

Промишленост

A

8536.90.40

Клеми, клемореди и други метални части за използване с
проводници или кабели, предназначени изключително
или главно за употреба с домакински печки и котлони

Промишленост

A

8536.90.90

Други

Промишленост

A

85.37

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други по
добни, оборудвани с два или повече уреда от позиция
85.35 или 85.36 за електрическо управление или разпре
деление, включително тези, в които са вградени инстру
менти или апарати от глава 90, както и апаратите за ци
фрово управление (с изключение на комутационните сис
теми от позиция 85.17):

8537.10

За напрежение, непревишаващо 1 000 V:

8537.10.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства

Промишленост

A

8537.10.30

Оборудвани с апаратурата от подпозиция 8536.20.15 или
8536.50.50

Промишленост

A

8537.10.90

Други

Промишленост

A

8537.20

За напрежение, превишаващо 1 000 V:

8537.20.10

Непожароустойчиви, за номинален ток, непревишаващ
2 000 A, за напрежение, превишаващо 2 kV (при промен
лив ток), но непревишаващо 12 kV (при променлив ток),
и с номинална изключвателна способност, превишаваща
10 000 А, но непревишаваща 31 500 А (с изключение на
комутационни апарати с газова изолация с метално покри
тие)

Промишленост

A

8537.20.20

Непожароустойчиви, за номинален ток, непревишаващ
1 250 A, за напрежение, превишаващо 12 kV (при про
менлив ток), но непревишаващо 24 kV (при променлив
ток), и с номинална изключвателна способност, превиша
ваща 10 000 А, но непревишаваща 25 000 А (с изключе
ние на комутационни апарати с газова изолация с метално
покритие)

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8537.20.40

Непожароустойчиви, за номинален ток, непревишаващ
1 600 A, за напрежение, превишаващо 36 kV (при про
менлив ток), но непревишаващо 72,5 kV (при променлив
ток), и с номинална изключвателна способност, превиша
ваща 21 900 А (с изключение на комутационни апарати с
газова изолация с метално покритие)

Промишленост

A

8537.20.90

Други

Промишленост

A

85.38

Части, изключително или главно предназначени за уредите
от позиция 85.35, 85.36 или 85.37:

8538.10

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други по
добни от позиция 85.37, без съответните им уреди

Промишленост

A

8538.90

Други:

8538.90.45

За предпазители и секционни разединители, с ляти кор
пуси от пластмаси, за номинален ток, непревишаващ
1 250 A, за напрежение, непревишаващо 1 100 V (при
променлив ток) или 125 V на полюс (при постоянен ток),
и с номинална изключвателна способност, непревишаваща
100 000 А

Промишленост

A

8538.90.48

За други автоматични предпазители, за напрежение, преви
шаващо 1 kV

Промишленост

A

8538.90.90

Други

Промишленост

A

85.39

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газо
разрядни, включително артикулите, наречени „капсуло
вани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултра
виолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи:

8539.10

Артикули, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

Промишленост

A

8539.2

Други лампи и тръби с нажежаема жичка (с изключение
на тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи):

8539.21

Халогенни, с волфрам:

8539.21.20

Предназначени изключително или главно за употреба с
моторни превозни средства (с изключение на кварцови
йодни лампи)

Промишленост

A

8539.21.25

Кварцови йодни лампи, предназначени изключително или
главно за употреба с моторни превозни средства

Промишленост

A

8539.21.45

Други, с мощност 15 W или повече, но непревишаваща
1 000 W, и за напрежение, превишаващо 100 V, но не
превишаващо 260 V

Промишленост

10 %

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

8539.21.90

Други

8539.22

Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напрежение,
превишаващо 100 V:

8539.22.20

Прожекторни лампи

Промишленост

A

8539.22.45

Други, с мощност 15 W или повече, и за напрежение, не
превишаващо 260 V

Промишленост

A

8539.22.90

Други

Промишленост

A

8539.29

Други:

8539.29.10

Лампи с въглеродна жичка

Промишленост

A

8539.29.15

Прожекторни лампи

Промишленост

A

8539.29.20

Насочени инфрачервени лампи

Промишленост

A

8539.29.25

Стоящи лампи

Промишленост

A

8539.29.45

Лампи, предназначени изключително или главно за упо
треба с моторни превозни средства

Промишленост

A

8539.29.50

Други, вакуумни, с мощност, по-малка от 15 W

Промишленост

A

8539.29.57

Други, с мощност, превишаваща 200 W, но непревиша
ваща 1 000 W, и за напрежение, превишаващо 100 V, но
непревишаващо 260 V

Промишленост

A

8539.29.60

Други, с мощност, непревишаваща 100 W, предназначени
изключително или главно за употреба в миньорски на
шлемни лампи

Промишленост

A

8539.29.90

Други

Промишленост

A

8539.3

Други газоразрядни лампи и тръби (с изключение на тези
с ултравиолетови лъчи):

8539.31

Луминесцентни, с топъл катод:

8539.31.45

Линейни (с изключение на лампи с живачни пари), с дъл
жина 600 mm или повече, но непревишаваща 2 500 mm,
с диаметър 25 mm или повече, но непревишаващ 40 mm,
и с мощност 20 W или повече, но непревишаваща 105 W

Промишленост

A

8539.31.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8539.32

Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални ха
логениди:

8539.32.45

Луминесцентни лампи, линейни (с изключение на лампи с
живачни пари), с дължина 600 mm или повече, но непре
вишаваща 2 500 mm, с диаметър 25 mm или повече, но
непревишаващ 40 mm, и с мощност 20 W или повече, но
непревишаваща 105 W

Промишленост

A

8539.32.90

Други

Промишленост

A

8539.39

Други:

8539.39.45

Луминесцентни лампи, линейни (с изключение на лампи с
живачни пари), с дължина 600 mm или повече, но непре
вишаваща 2 500 mm, с диаметър 25 mm или повече, но
непревишаващ 40 mm, и с мощност 20 W или повече, но
непревишаваща 105 W

Промишленост

A

8539.39.90

Други

Промишленост

A

8539.4

Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи;
дъгови лампи:

8539.41

Дъгови лампи

Промишленост

A

8539.49

Други:

8539.49.10

Лампи с ултравиолетови лъчи

Промишленост

A

8539.49.20

Лампи с инфрачервени лъчи

Промишленост

A

8539.90

Части

Промишленост

A

85.40

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):

8540.1

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници,
включително тръбите за видеомонитори:

8540.11

Цветни

Промишленост

A

8540.12

Монохромни

Промишленост

A

8540.20

Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи
или усилващи образите; други фотокатодни тръби

Промишленост

A

8540.40

Тръби за визуализация на графични данни, монохромни;
тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фос
форен екран, с разстояние между растерните точки, помалко от 0,4 mm

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1718

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

8540.60

Други електроннолъчеви тръби

8540.7

Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони,
тръби с бягащи вълни, карцинотрони) (с изключение на
тръбите, управлявани чрез решетка):

8540.71

Магнетрони

Промишленост

A

8540.79

Други

Промишленост

A

8540.8

Други лампи и тръби:

8540.81

Приемателни или усилвателни тръби

Промишленост

A

8540.89

Други

Промишленост

A

8540.9

Части:

8540.91

За електроннолъчеви тръби

Промишленост

A

8540.99

Други

Промишленост

A

85.41

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови еле
менти; фоточувствителни полупроводникови елементи,
включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в
модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани
пиезоелектрически кристали:

8541.10

Диоди (с изключение на фотодиодите и светодиодите)

Промишленост

A

8541.2

Транзистори (с изключение на фототранзисторите):

8541.21

С разсейвана мощност, по-малка от 1 W

Промишленост

A

8541.29

Други

Промишленост

A

8541.30

Тиристори, диаци и триаци (с изключение на фоточувстви
телните полупроводникови елементи)

Промишленост

A

8541.40

Полупроводникови фоточувствителни елементи, включи
телно фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули
или сглобени в панели; светодиоди:

8541.40.10

Фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или
сглобени в панели

Промишленост

A

8541.40.20

Светодиоди

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

8541.40.90

Други

Промишленост

A

8541.50

Други полупроводникови елементи

Промишленост

A

8541.60

Монтирани пиезоелектрически кристали

Промишленост

A

8541.90

Части

Промишленост

A

85.42

Електронни интегрални схеми:

8542.3

Електронни интегрални схеми:

8542.31

Процесори и контролери, дори комбинирани с памети,
преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за
измерване на времето и за синхронизация или други схеми

Промишленост

A

8542.32

Памети

Промишленост

A

8542.33

Усилватели

Промишленост

A

8542.39

Други

Промишленост

A

8542.90

Части

Промишленост

A

85.43

Електрически машини и апарати със специфична функция,
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

8543.10

Ускорители на частици

Промишленост

A

8543.20

Генератори на сигнали

Промишленост

A

8543.30

Машини и апарати за галванотехника, електролиза или
електрофореза

Промишленост

A

8543.70

Други машини и апарати

Промишленост

A

8543.90

Части

Промишленост

A

85.44

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 облицо
вани влакна, дори съдържащи електрически проводници
или снабдени с части за свързване:

8544.1

Жици за намотки:

8544.11

От мед

Промишленост

A

8544.19

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

8544.20

Коаксиални кабели и други електрически коаксиални про
водници:

8544.20.15

Кабели, едножилни, с централна част на проводника от
мед с покритие от сребро или злато, с дължина, превиша
ваща 400 m, и размер на напречното сечение, непревиша
ващ 4,5 mm, необвити в алуминий

Промишленост

A

8544.20.90

Други

Промишленост

A

8544.30

Комплекти проводници за запалителни свещи и други
комплекти проводници от видовете, използвани в транс
портните средства

Промишленост

A

8544.4

Други електрически проводници за напрежение, непреви
шаващо 1 000 V:

8544.42

Снабдени с части за свързване:

8544.42.10

За напрежение, непревишаващо 80 V

Промишленост

A

8544.42.20

За напрежение, превишаващо 80 V, но непревишаващо
240 V

Промишленост

A

8544.42.90

Други

Промишленост

A

8544.49

Други:

8544.49.10

За напрежение, непревишаващо 80 V

Промишленост

11 %

8544.49.90

Други

Промишленост

A

8544.60

Други електрически проводници, за напрежение, превиша
ващо 1 000 V:

8544.60.10

С хартиена изолация

Промишленост

A

8544.60.20

С пластмасова изолация

Промишленост

A

8544.60.30

С каучукова изолация

Промишленост

A

8544.60.90

Други

Промишленост

A

8544.70

Кабели от оптични влакна

Промишленост

A

85.45

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи
или батерии и други артикули от графит или от друг въ
глерод, със или без метал, за електрически приложения:

8545.1

Електроди:

8545.11

От видовете, използвани за пещи

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Motor 1
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Поетапна кате
гория

8545.19

Други

Промишленост

A

8545.20

Четки

Промишленост

A

8545.90

Други

Промишленост

A

85.46

Изолатори за електричество от всякакви материали:

8546.10

От стъкло

Промишленост

A

8546.20

От керамика

Промишленост

A

8546.90

Други

Промишленост

A

85.47

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или
съдържащи обикновени метални части за сглобяване (на
пример фасунги с резба), вградени в масата им, за машини,
апарати или електрически инсталации (с изключение на
изолаторите от позиция 85.46); изолационни тръби и тех
ните части за свързване, от неблагородни метали с вътре
шна изолация:

8547.10

Изолационни части от керамика

Промишленост

A

8547.20

Изолационни части от пластмаси

Промишленост

A

8547.90

Други

Промишленост

A

85.48

Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени
от един или няколко галванични елемента, и от електри
чески акумулатори; електрически батерии, съставени от
един или няколко галванични елемента, негодни за упо
треба, и електрически акумулатори, негодни за употреба;
електрически части за машини или апарати, неупоменати,
нито включени другаде в настоящата глава:

8548.10

Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени
от един или няколко галванични елемента, и от електри
чески акумулатори; електрически батерии, съставени от
един или няколко галванични елемента, негодни за упо
треба, и електрически акумулатори, негодни за употреба

Промишленост

A

8548.90

Други

Промишленост

A

86.01

Електрически локомотиви с електрозахранване от електри
ческата мрежа или от акумулатори:

8601.10

С електрозахранване от електрическата мрежа

Промишленост

A

8601.20

С електрозахранване от електрически акумулатори

Промишленост

A

86.02

Други локомотиви; тендери:

8602.10

Дизел-електрически локомотиви

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

Промишленост

A

8602.90

Други

86.03

Мотриси и моторни платформи (с изключение на тези от
позиция 86.04):

8603.10

С електрозахранване от електрическата мрежа

Промишленост

A

8603.90

Други

Промишленост

A

8604.00

Превозни средства за поддържане и обслужване на желе
зопътни или подобни линии, дори самоходни (например
вагони-ателиета, вагони-кранове, вагони, оборудвани с ус
тройства за полагане на баласт, машини за полагане на
релси, изпитателни вагони и дрезини)

Промишленост

A

8605.00

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони
и други специални вагони за железопътни или подобни
линии (с изключение на вагоните от позиция 86.04)

Промишленост

A

86.06

Товарни железопътни вагони:

8606.10

Вагони-цистерни и подобни

Промишленост

A

8606.30

Саморазтоварващи се вагони (с изключение на тези от под
позиция 8606.10)

Промишленост

A

8606.9

Други:

8606.91

Покрити и затворени

Промишленост

A

8606.92

Открити, с неподвижни страни, с височина, превишаваща
60 cm

Промишленост

A

8606.99

Други

Промишленост

A

86.07

Части за превозни средства, движещи се по железопътни
или подобни линии:

8607.1

Талиги, едноосни или многоосни, оси и колела, и техните
части:

8607.11

Талиги, едноосни или многоосни, за теглене

Промишленост

A

8607.12

Други талиги, едноосни или многоосни

Промишленост

A

8607.19

Други, включително частите

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8607.2

Спирачки и техните части:

8607.21

Спирачки със сгъстен въздух и техните части

8607.29

Други:

8607.29.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трамвайни мотриси или подвижен състав

Промишленост

A

8607.29.90

Други

Промишленост

A

8607.30

Куки и други системи за захващане на вагоните, буфери, и
техните части

Промишленост

A

8607.9

Други:

8607.91

За локомотиви

Промишленост

A

8607.99

Други

Промишленост

A

8608.00

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни ли
нии; механични устройства (включително електромеханич
ните) за сигнализация, безопасност, контрол или управле
ние за железопътни или подобни линии, шосейни или
речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съо
ръжения или летища; части за тях

Промишленост

A

8609.00

Контейнери (включително контейнерите-цистерни и кон
тейнерите-резервоари), специално предназначени и обо
рудвани за един или повече начини за транспортиране

Промишленост

A

87.01

Трактори (с изключение на карите-влекачи от позиция
87.09):

8701.10

Зеленчуково-градинарски трактори (мотокултиватори)

Промишленост

A

8701.20

Пътни влекачи за полуремаркета:

8701.20.10

С маса на превозното средство, непревишаваща 1 600 kg

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8701.20.20

С маса на превозното средство, превишаваща 1 600 kg

Промишленост

12 %

Motors partial 4

8701.30

Верижни трактори

Промишленост

A

8701.90

Други:

8701.90.10

Двуколесни трактори, с работен обем, превишаващ
2 000 cm3

Промишленост

A

8701.90.90

Други

Промишленост

A
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

87.02

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или
повече човека, включително водача:

8702.10

С бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостартер):

8702.10.10

Нови, с дясно разположение на волана, оборудвани с въ
трешни рафтове за багаж, подложки за краката, мрежи за
поставяне на списания, куки за закачане на връхни дрехи,
седалки с накланящи се облегалки, облегалки за ръцете,
оборудване, включващо микрофон и радио или касетофон,
климатична инсталация с индивидуално управление, пнев
матични плъзгащи се врати, индивидуално осветление за
четене, химическа тоалетна, умивалник и хладилник

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.10.81

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
2 000 kg: със стойност за целите на облагане с адвалорно
мито, непревишаваща 130 000 R; или превозни средства
за превоз на 14 души или повече, включително водача

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.10.85

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
2 000 kg

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.10.87

Други, с маса на превозното средство, превишаваща
2 000 kg: със стойност за целите на облагане с адвалорно
мито или за целите на облагане с адвалорен акциз, помалка от 130 000 R; или превозни средства за превоз на
14 души или повече, включително водача

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.10.90

Други

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.90

Други:

8702.90.81

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
2 000 kg: със стойност за целите на облагане с адвалорно
мито или за целите на облагане с адвалорен акциз, непре
вишаваща 130 000 R; или превозни средства за превоз на
14 души или повече, включително водача

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.90.85

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
2 000 kg

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.90.87

Други, с маса на превозното средство, превишаваща
2 000 kg: със стойност за целите на облагане с адвалорно
мито или за целите на облагане с адвалорен акциз, помалка от 130 000 R; или превозни средства за превоз на
14 души или повече, включително водача

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8702.90.90

Други

Промишленост

PM5

Motors partial 1

87.03

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни
средства, предназначени за транспорт на хора (с изключе
ние на тези от позиция 87.02), включително товаропътни
ческите и състезателните автомобили:

8703.10

Превозни средства, специално предназначени за придвиж
ване върху сняг; специални превозни средства за транспорт
на хора върху игрищата за голф и подобни превозни сред
ства

Промишленост

A

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1725

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8703.2

Други превозни средства с бутален двигател с искрово за
палване:

8703.21

С работен обем, непревишаващ 1 000 cm3:

8703.21.23

Превозни средства от вида с открита каросерия с тръбна
рама, с обем на двигателя, непревишаващ 250 cm3, и маса
на превозното средство, непревишаваща 250 kg

Промишленост

A

8703.21.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.21.27

Линейки

Промишленост

A

8703.21.60

Превозни средства с кормило от мотоциклетен тип и
ръчно задвижвани устройства за управление

Промишленост

A

8703.21.70

Шестколесни или осемколесни превозни средства, с ве
рижно задвижване и функциониращи чрез единен агрегат,
състоящ се от скоростна кутия и диференциал

Промишленост

A

8703.21.90

Други

Промишленост

A

8703.22

С работен обем, превишаващ 1 000 cm3, но непревиша
ващ 1 500 cm3:

8703.22.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.22.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.22.90

Други

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.23

С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непревиша
ващ 3 000 cm3:

8703.23.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.23.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.23.90

Други

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.24

С работен обем, превишаващ 3 000 cm3:

8703.24.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.24.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.24.90

Други

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

L 250/1726
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BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8703.3

Други превозни средства с бутален двигател със запалване
чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с
термостартер):

8703.31

С работен обем, непревишаващ 1 500 cm3:

8703.31.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.31.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

8703.31.70

С маса на превозното средство, непревишаваща 600 kg (с
изключение на катафалките)

Промишленост

A

8703.31.80

Шестколесни или осемколесни превозни средства, със сис
теми за независимо управление на всяка страна колела, с
верижно задвижване и функциониращи чрез единен възел,
състоящ се от скоростна кутия и диференциал, с маса на
превозното средство, превишаваща 600 kg, и с работен
обем, непревишаващ 1 000 cm3

Промишленост

A

8703.31.90

Други

Промишленост

AUTO18

8703.32

С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непревиша
ващ 2 500 cm3:

8703.32.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.32.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.32.90

Други

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.33

С работен обем, превишаващ 2 500 cm3:

8703.33.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.33.27

Линейки

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.33.90

Други

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8703.90

Други:

8703.90.25

Катафалки

Промишленост

A

8703.90.27

Линейки

Промишленост

X

8703.90.29

Електрически превозни средства

Промишленост

X

8703.90.90

Други

Промишленост

X

Motors partial 6

Motors partial 6

16.9.2016 г.
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Описание

L 250/1727

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

87.04

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

8704.10

Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън път
ната мрежа:

8704.10.25

С обща маса на превозното средство, непревишаваща 50 t

Промишленост

PM5

8704.10.90

Други

Промишленост

A

8704.2

Други, с бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер):

8704.21

С обща маса на превозното средство (максимално общо те
гло), непревишаваща 5 t:

8704.21.10

Самоходни совалкови вагонетки за употреба в подземните
мини; пожароустойчиви превозни средства с ниска кон
струкция, оборудвани с механизми за управление както в
предната, така и в задната част, за употреба в подземните
мини

Промишленост

A

8704.21.40

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

8704.21.70

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
600 kg

Промишленост

A

8704.21.75

Други, с обем на двигателя, непревишаващ 1 000 cm3

Промишленост

AUTO18

Motors partial 3

8704.21.81

Други, с двойна кабина, с маса на превозното средство, не
превишаваща 2 000 kg, или обща маса на превозното
средство, непревишаваща 3 500 kg, или с маса, непреви
шаваща 1 600 kg, или обща маса на превозното средство,
непревишаваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.21.83

Други (с изключение на тези с двойна кабина), с маса на
превозното средство, непревишаваща 2 000 kg, или обща
маса на превозното средство, непревишаваща 3 500 kg,
или с маса, непревишаваща 1 600 kg, или обща маса на
превозното средство, непревишаваща 3 500 kg на шаси,
оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.21.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

8704.22

С обща маса на превозното средство (максимално общо те
гло), превишаваща 5 t, но непревишаваща 20 t

8704.22.10

Самоходни совалкови вагонетки за употреба в подземните
мини; пожароустойчиви превозни средства с ниска кон
струкция, оборудвани с механизми за управление както в
предната, така и в задната част, за употреба в подземните
мини

Промишленост

A

8704.22.20

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8704.22.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

Motors partial 2

Motors partial 2

L 250/1728

BG

Код
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Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8704.23

С обща маса на превозното средство (максимално общо те
гло), превишаваща 20 t:

8704.23.10

Самоходни совалкови вагонетки за употреба в подземните
мини; пожароустойчиви превозни средства с ниска кон
струкция, оборудвани с механизми за управление както в
предната, така и в задната част, за употреба в подземните
мини

Промишленост

A

8704.23.20

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8704.23.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

8704.3

Други, с бутален двигател с искрово запалване:

8704.31

С обща маса на превозното средство (максимално общо те
гло), непревишаваща 5 t:

8704.31.30

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8704.31.50

Триколесни превозни средства с кормилна уредба от мото
циклетен тип и двигатели с работен обем, непревишаващ
550 cm3, оборудвани с диференциали и предавки за заден
ход от вида, използван при моторните превозни средства

Промишленост

A

8704.31.70

Други (с изключение на товарните автомобили с повишена
проходимост за превоз на дървени трупи и триколесните
превозни средства), с маса на превозното средство, непре
вишаваща 600 kg

Промишленост

A

8704.31.75

Други, с обем на двигателя, непревишаващ 1 000 cm3

Промишленост

AUTO18

Motors partial 3

8704.31.81

Други, с двойна кабина, с маса на превозното средство, не
превишаваща 2 000 kg, или обща маса на превозното
средство, непревишаваща 3 500 kg, или с маса, непреви
шаваща 1 600 kg, или обща маса на превозното средство,
непревишаваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.31.83

Други (с изключение на тези с двойна кабина), с маса на
превозното средство, непревишаваща 2 000 kg, или обща
маса на превозното средство, непревишаваща 3 500 kg,
или с маса, непревишаваща 1 600 kg, или обща маса на
превозното средство, непревишаваща 3 500 kg на шаси,
оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.31.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

8704.32

С обща маса на превозното средство (максимално общо те
гло), превишаваща 5 t:

8704.32.10

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8704.32.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

8704.90

Други:

8704.90.05

Колички за голф, от пешеходен вид

Промишленост

A

16.9.2016 г.
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8704.90.30

Товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на
дървени трупи

Промишленост

PM5

Motors partial 1

8704.90.40

Електрически превозни средства, с маса, непревишаваща
2 000 kg, или обща маса на превозното средство, непре
вишаваща 3 500 kg, или с маса, непревишаваща
1 600 kg, или обща маса на превозното средство, непре
вишаваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина

Промишленост

AUTO18

Motors partial 3

8704.90.81

Други, с двойна кабина, с маса на превозното средство, не
превишаваща 2 000 kg, или обща маса на превозното
средство, непревишаваща 3 500 kg, или с маса, непреви
шаваща 1 600 kg, или обща маса на превозното средство,
непревишаваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.90.83

Други (с изключение на тези с двойна кабина), с маса на
превозното средство, непревишаваща 2 000 kg, или обща
маса на превозното средство, непревишаваща 3 500 kg,
или с маса, непревишаваща 1 600 kg, или обща маса на
превозното средство, непревишаваща 3 500 kg на шаси,
оборудвано с кабина

Промишленост

18 %

Motors partial 3

8704.90.90

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

87.05

Автомобилни превозни средства за специални цели (с из
ключение на тези, които са предназначени главно за
транспорт на хора или стоки) (например коли за пътна по
мощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетоно
бъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръск
вачки, коли-ателиета, коли-флуорографи):

8705.10

Камиони-кранове

Промишленост

A

8705.20

Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване

Промишленост

A

8705.30

Пожарни коли

Промишленост

A

8705.40

Камиони-бетонобъркачки

Промишленост

A

8705.90

Други

Промишленост

A

8706.00

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции от
87.01 до 87.05, оборудвани с техния двигател:

8706.00.05

С маса на превозното средство, непревишаваща 1 600 kg,
или с обща маса на превозното средство, непревишаваща
3 500 kg, за превозните средства от позиция 8704.10

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8706.00.15

Други, с маса на превозното средство, непревишаваща
1 600 kg, или с обща маса на превозното средство, непре
вишаваща 3 500 kg

Промишленост

AUTO18

Motors partial 6

8706.00.20

Други

Промишленост

12 %

Motors partial 4

87.07

Каросерии за автомобилни превозни средства от позиции
от 87.01 до 87.05, включително кабините:

8707.10

За превозните средства от позиция 87.03

Промишленост

X

Код
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Код

Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

X

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8707.90

Други

87.08

Части и принадлежности за автомобилни превозни сред
ства от позиции от 87.01 до 87.05:

8708.10

Брони и техните части

8708.2

Други части и принадлежности за каросерии (включи
телно кабините):

8708.21

Предпазни колани

Промишленост

A

8708.29

Други

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.30

Спирачки и сервоспирачки; техните части:

8708.30.03

Накладки за дискови спирачки, монтирани

Промишленост

10 %

Motor 2

8708.30.05

Други монтирани спирачни накладки, предназначени за
употреба с въздушни (пневматични) спирачки, вакуумни
спирачки, пневмохидравлични или вакуумно-хидравлични
спирачки, подходящи за употреба с тежкотоварни мо
торни превозни средства

Промишленост

15 %

Motors partial 5

8708.30.09

Други монтирани спирачни накладки

Промишленост

10 %

Motor 4

8708.30.11

Спирачни барабани, от необработен на металорежеща ма
шина отлят метален материал

Промишленост

6%

Motor 3

8708.30.13

Други спирачни барабани

Промишленост

15 %

Motors partial 5

8708.30.15

Части (с изключение на спирачни барабани) за въздушни
(пневматични) спирачки, вакуумни спирачки, пневмохи
дравлични или вакуумно-хидравлични спирачки, подхо
дящи за употреба с тежкотоварни моторни превозни сред
ства

Промишленост

A

8708.30.17

Механизми на дискови спирачни скоби и възли на спи
рачни барабани (с изключение на тези, предназначени из
ключително или главно за употреба с трактори, които не
са пътни влекачи)

Промишленост

15 %

8708.30.19

Хидродинамични спирачни апарати, подходящи за свърз
ване пряко към скоростни кутии или карданни валове на
моторни превозни средства

Промишленост

A

8708.30.21

Други, предназначени изключително или главно за упо
треба с трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.30.23

Други, от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

6%

Motor 3

8708.30.90

Други

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.40

Скоростни кутии и техните части:

8708.40.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

Motors partial 5
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8708.40.20

Напълно автоматични скоростни кутии с маса, непревиша
ваща 475 kg

Промишленост

A

8708.40.60

Други части от необработен на металорежеща машина
отлят метален материал

Промишленост

6%

8708.40.70

Други части

Промишленост

A

8708.40.90

Други

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.50

Диференциални мостове (дори снабдени с други трансми
сионни устройства) и носещи оси; техните части:

8708.50.10

Главини на колела (с изключение на тези от необработен
на металорежеща машина отлят метален материал)

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.50.20

Задвижващи оси, от вида с цял твърд кожух, с венечно ко
лело или корона с диаметър, непревишаващ 205 mm

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.50.30

Шарнири с равни ъглови скорости

Промишленост

A

8708.50.60

Лагерни кутии (опори) с вградени лагери

Промишленост

A

8708.50.70

Други, предназначени изключително или главно за упо
треба с трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.50.80

Други, от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

A

8708.50.85

Други части за задвижващи оси

Промишленост

A

8708.50.90

Други

Промишленост

PM5

8708.70

Колела, техните части и принадлежности:

8708.70.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.70.90

Други

Промишленост

PM5

8708.80

Системи за окачване и техните части (включително амор
тисьори на окачване):

8708.80.10

Амортисьори (стойки) на Макферсън и амортисьорни
вложки на Макферсън и техните части

Промишленост

X

8708.80.20

Други амортисьори и техните части

Промишленост

X

8708.80.30

Пневматични амортисьори

Промишленост

X

Код

Motor 3

Motors partial 2

Motors partial 2
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

8708.80.40

Други части, предназначени изключително или главно за
употреба с трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.80.50

Части от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

6%

8708.80.90

Други

Промишленост

A

8708.9

Други части и принадлежности:

8708.91

Радиатори и техните части:

8708.91.10

Радиатори

Промишленост

PM5

8708.91.20

Части, предназначени изключително или главно за упо
треба с трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.91.30

Части от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

6%

8708.91.90

Други части

Промишленост

A

8708.92

Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни
тръби (ауспуси); техните части:

8708.92.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.92.15

Части от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

6%

8708.92.20

Други части

Промишленост

A

8708.92.90

Други

Промишленост

PM5

8708.93

Съединители и техните части:

8708.93.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.93.25

Сглобки на кожуси (капаци) на съединители (с изключе
ние на техните части), включващи притискателни дискове
с външен диаметър, непревишаващ 300 mm

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.93.55

Задвижвани (водими) дискове на съединители (с изключе
ние на техните части), с външен диаметър, непревишаващ
300 mm

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.93.80

Други, от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

A

Код

Motor 3

Motors partial 2

Motor 3

Motor 3

Motors partial 2
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

PM5

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

8708.93.90

Други

Motors partial 2

8708.94

Волани, кормилни колони и кормилни кутии; техните ча
сти:

8708.94.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.94.20

Управляващи механизми (блокове) със зъбни рейки и
пиньони (с изключение на видовете със сервоусилвател и
тези от подпозиция 8708.94.10)

Промишленост

PM5

Motors partial 2

8708.94.40

Други, от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

6%

Motor 3

8708.94.50

Други части

Промишленост

A

8708.94.90

Други

Промишленост

PM5

8708.95

Предпазни въздушни възглавници (airbags); техните части

Промишленост

A

8708.99

Други:

8708.99.05

Комплекти за преоборудване, състоящи се от ръчно упра
вление на газта и спирачката, независимо дали са предста
вени с автоматичен съединител

Промишленост

A

8708.99.10

Сглобени рами за шасита и техните части

Промишленост

10 %

8708.99.20

Отоплители (нагреватели) и вентилационни агрегати от на
гнетателен или импулсен вид, предназначени изключи
телно или главно за употреба с моторни превозни средства
с двигатели с водно охлаждане

Промишленост

A

8708.99.30

Други отоплители (нагреватели) и вентилационни агрегати

Промишленост

PM5

8708.99.40

Сглобки на звена на гъсенични вериги, дори със звена и
техните части; болтове на звена на гъсенични вериги и
втулки

Промишленост

A

8708.99.50

Ролки за обезопасителни колани с блокиращи устройства
и техните части

Промишленост

A

8708.99.60

Други, предназначени изключително или главно за упо
треба с трактори (с изключение на пътни влекачи)

Промишленост

A

8708.99.70

Други, от необработен на металорежеща машина отлят ме
тален материал

Промишленост

A

8708.99.90

Други

Промишленост

A

Motors partial 2

Motor 4

Motors partial 2
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Сектор

Поетапна кате
гория

87.09

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете,
използвани в заводите, складовете, пристанищата или ле
тищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; каривлекачи от видовете, използвани в гарите; техните части:

8709.1

Кари:

8709.11

Електрически

Промишленост

A

8709.19

Други

Промишленост

A

8709.90

Части

Промишленост

A

8710.00

Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръ
жие; техните части

Промишленост

A

87.11

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със
спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

8711.10

С бутален двигател, с работен обем, непревишаващ 50 cm3

Промишленост

A

8711.20

С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm3,
но непревишаващ 250 cm3

8711.20.10

С двигател с работен обем, по-малък от 200 cm3

Промишленост

A

8711.20.90

Други

Промишленост

A

8711.30

С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 250 cm3,
но непревишаващ 500 cm3

Промишленост

A

8711.40

С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 500 cm3,
но непревишаващ 800 cm3

Промишленост

A

8711.50

С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 800 cm3

Промишленост

A

8711.90

Други:

8711.90.10

Кошове за мотоциклети

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

8711.90.20

Други, с работен обем 200 cm3 или повече, но непревиша
ващ 800 cm3

Промишленост

A

8711.90.30

Други, с работен обем, превишаващ 800 cm3

Промишленост

A

8711.90.90

Други

Промишленост

A

8712.00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за
пренасяне на товари), без двигател:

8712.00.10

Велосипеди (с две колела)

Промишленост

A

8712.00.90

Други

Промишленост

A

87.13

Инвалидни колички и други превозни средства за инва
лиди, дори с двигател или с друг вид придвижващо ус
тройство:

8713.10

Без придвижващо устройство

Промишленост

A

8713.90

Други

Промишленост

A

87.14

Части и принадлежности за превозните средства от пози
ции от 87.11 до 87.13:

8714.10

За мотоциклети (включително мотопеди)

Промишленост

A

8714.20

За инвалидни колички и други превозни средства за инва
лиди

Промишленост

A

8714.9

Други:

8714.91

Рамки и вилки и техните части

Промишленост

A

8714.92

Джанти и спици

Промишленост

A

8714.93

Главини (с изключение на спирачните главини) и пиньони
за свободните колела

Промишленост

A

8714.94

Спирачки, включително спирачните главини и техните ча
сти

Промишленост

A

8714.95

Седла

Промишленост

A

8714.96

Педали и педални механизми и техните части

Промишленост

A

8714.99

Други

Промишленост

A

8715.00

Бебешки и детски колички и техните части

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор
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гория

87.16

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства;
други неавтомобилни превозни средства; техните части:

8716.10

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип
каравана

Промишленост

A

8716.20

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и
полуремаркета за селскостопански цели

Промишленост

A

8716.3

Други ремаркета и полуремаркета за транспорт на стоки:

8716.31

Цистерни

Промишленост

A

8716.39

Други

Промишленост

A

8716.40

Други ремаркета и полуремаркета

Промишленост

A

8716.80

Други превозни средства:

8716.80.10

Ръчни колички

Промишленост

A

8716.80.90

Други

Промишленост

A

8716.90

Части:

8716.90.10

Пневматични амортисьори

Промишленост

A

8716.90.90

Други

Промишленост

A

8801.00

Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери
и други въздухоплавателни превозни средства, предназна
чени за придвижване без двигател

Промишленост

A

88.02

Други въздухоплавателни превозни средства (например хе
ликоптери, самолети); космически превозни средства
(включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и
подорбиталните въздухоплавателни средства:

8802.1

Хеликоптери:

8802.11

С маса, без товар, непревишаваща 2 000 kg

Промишленост

A

8802.12

С маса, без товар, превишаваща 2 000 kg

Промишленост

A

8802.20

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с
маса, без товар, непревишаваща 2 000 kg

Промишленост

A

8802.30

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с
маса, без товар, превишаваща 2 000 kg, но непревиша
ваща 15 000 kg

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8802.40

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с
маса, без товар, превишаваща 15 000 kg

Промишленост

A

8802.60

Космически превозни средства (включително спътниците)
и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухо
плавателни средства

Промишленост

A

88.03

Части за апаратите от позиция 88.01 или 88.02:

8803.10

Витла, ротори и техните части

Промишленост

A

8803.20

Колесници и техните части

Промишленост

A

8803.30

Други части за самолети или хеликоптери

Промишленост

A

8803.90

Други

Промишленост

A

8804.00

Парашути (включително управляемите парашути и пара
планери) и ротошути; техните части и принадлежности

Промишленост

A

88.05

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни
превозни средства; спирачни апарати и устройства за улес
няване приземяването на въздушни превозни средства и
подобни апарати и устройства; наземни авиотренажори;
техните части:

8805.10

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни
превозни средства и техните части; спирачни апарати и ус
тройства за улесняване приземяването на въздухоплава
телни превозни средства и подобни апарати и устройства,
и техните части

Промишленост

A

8805.2

Наземни авиотренажори и техните части:

8805.21

Симулатори на въздушен бой и техните части

Промишленост

A

8805.29

Други

Промишленост

A

89.01

Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни ко
раби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора
или стоки:

8901.10

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби,
главно предназначени за транспорт на хора; фериботи

Промишленост

A

8901.20

Кораби-цистерни (танкери)

Промишленост

A

8901.30

Хладилни кораби (с изключение на тези от подпозиция
8901.20)

Промишленост

A

8901.90

Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, пред
назначени едновременно за транспорт на хора и на стоки

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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8902.00

Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обра
ботка или за консервиране на продуктите от риболова

Промишленост

A

89.03

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт;
лодки с гребла и канута:

8903.10

Надуваеми лодки

Промишленост

A

8903.9

Други:

8903.91

Платноходки, дори със спомагателен двигател

Промишленост

A

8903.92

Моторни лодки (с изключение на тези с извънбордов дви
гател)

Промишленост

A

8903.99

Други:

8903.99.10

Водни скутери (джетове) и други подобни

Промишленост

A

8903.99.90

Други

Промишленост

A

8904.00

Влекачи и тласкачи

Промишленост

A

89.05

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кра
нове и други кораби, за които корабоплаването има второ
степенно значение по отношение на главното им предназ
начение; плаващи докове; сондажни или производствени
платформи, плаващи или потопяеми:

8905.10

Кораби-драги (дълбачки)

Промишленост

A

8905.20

Сондажни или производствени платформи, плаващи или
потопяеми

Промишленост

A

8905.90

Други

Промишленост

A

89.06

Други кораби, включително бойните плавателни съдове и
спасителните лодки (с изключение на тези с гребла):

8906.10

Бойни плавателни съдове

Промишленост

A

8906.90

Други

Промишленост

A

89.07

Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари,
шамандури, кесони и сигнални знаци):

8907.10

Надуваеми салове

Промишленост

A

8907.90

Други

Промишленост

A

8908.00

Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за
нарязване

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

90.01

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от
оптични влакна (с изключение на тези от позиция 85.44);
поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи
(включително контактните лещи), призми, огледала и
други оптични елементи от всякакви материали, немонти
рани (с изключение на тези от оптически необработено
стъкло):

9001.10

Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна

Промишленост

A

9001.20

Поляризиращи материали на листове или на плочи

Промишленост

A

9001.30

Контактни лещи

Промишленост

A

9001.40

Стъкла за очила от стъкло

Промишленост

A

9001.50

Стъкла за очила от други материали

Промишленост

A

9001.90

Други

Промишленост

A

90.02

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от вся
какви материали, монтирани, за инструменти или апарати
(с изключение на същите тези артикули от оптически нео
бработено стъкло)

9002.1

Обективи:

9002.11

За снимачни апарати, за прожектори или за фотографски
или кинематографски апарати за увеличаване или намаля
ване

Промишленост

A

9002.19

Други

Промишленост

A

9002.20

Филтри

Промишленост

A

9002.90

Други

Промишленост

A

90.03

Рамки за очила или подобни артикули и техните части:

9003.1

Рамки:

9003.11

От пластмаси

Промишленост

A

9003.19

От други материали

Промишленост

A

9003.90

Части

Промишленост

A

90.04

Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни арти
кули:

9004.10

Слънчеви очила

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9004.90

Други

90.05

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оп
тични телескопи и техните корпуси; други инструменти за
астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите
за радиоастрономия:

9005.10

Бинокли

Промишленост

A

9005.80

Други инструменти

Промишленост

A

9005.90

Части и принадлежности (включително корпусите)

Промишленост

A

90.06

Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите
за светкавици във фотографията (с изключение на газора
зрядните лампи от позиция 85.39):

9006.10

Фотоапарати от видовете, използвани за изработване на
отпечатващи клишета или цилиндри

Промишленост

A

9006.30

Фотоапарати, специално предназначени за подводна или
въздушна фотография, за медицински преглед на вътрешни
органи или за лабораториите по съдебна медицина или за
съдебно идентифициране

Промишленост

A

9006.40

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на
снимките

Промишленост

A

9006.5

Други фотоапарати:

9006.51

С визиране през обектива (SLR), за ленти на рула с широ
чина, непревишаваща 35 mm

Промишленост

A

9006.52

Други, за ленти на рула с широчина, по-малка от 35 mm

Промишленост

A

9006.53

Други, за ленти на рула с широчина 35 mm

Промишленост

A

9006.59

Други

Промишленост

A

9006.6

Апарати и устройства, включително лампите за светкавици
във фотографията:

9006.61

Светкавици с газоразрядни лампи (наречени „електронни
светкавици“)

Промишленост

A

9006.69

Други

Промишленост

A

9006.9

Части и принадлежности:

9006.91

За фотоапарати

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9006.99

Други

90.07

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вгра
дени апарати за запис или възпроизвеждане на звук:

9007.10

Камери

Промишленост

A

9007.20

Прожекционни апарати

Промишленост

A

9007.9

Части и принадлежности:

9007.91

За камери

Промишленост

A

9007.92

За прожекционни апарати

Промишленост

A

90.08

Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или
намаляване

9008.50

Проектори, апарати за увеличаване или намаляване

Промишленост

A

9008.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.10

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинола
боратории, неупоменати, нито включени другаде в настоя
щата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране:

9010.10

Апарати и оборудване за автоматично проявяване на фо
тографски ленти, на кинематографски филми или на фотог
рафска хартия на рула, или за автоматично копиране на
проявените ленти върху рула от фотографска хартия

Промишленост

A

9010.50

Други апарати и оборудване за фотолаборатории или ки
нолаборатории; негатоскопи

Промишленост

A

9010.60

Екрани за прожектиране

Промишленост

A

9010.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.11

Оптични микроскопи, включително микроскопите за ми
крофотография, микрокинематография или микропрожек
ция:

9011.10

Стереоскопични микроскопи

Промишленост

A

9011.20

Други микроскопи за микрофотография, микрокинемато
графия или микропрожекция

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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гория

9011.80

Други микроскопи

Промишленост

A

9011.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.12

Микроскопи (с изключение на оптичните); дифрактографи:

9012.10

Микроскопи (с изключение на оптичните); дифрактографи

Промишленост

A

9012.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.13

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули,
включени по-специално другаде; лазери (с изключение на
лазерните диоди); други оптични апарати и инструменти,
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

9013.10

Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за ма
шини, апарати или инструменти от настоящата глава или
от раздел ХVI

Промишленост

A

9013.20

Лазери (с изключение на лазерните диоди)

Промишленост

A

9013.80

Други устройства, апарати и инструменти

Промишленост

A

9013.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.14

Компаси, включително навигационните компаси; други
инструменти и апарати за навигация:

9014.10

Компаси, включително навигационните компаси

Промишленост

A

9014.20

Инструменти и апарати за въздушна или космическа нави
гация (с изключение на компасите)

Промишленост

A

9014.80

Други инструменти и апарати

Промишленост

A

9014.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.15

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемер
ство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океаногра
фия, хидрология, метеорология или геофизика (с изключе
ние на компасите); далекомери:

9015.10

Далекомери

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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9015.20

Теодолити и тахиметри (тахеометри)

Промишленост

A

9015.30

Нивелири

Промишленост

A

9015.40

Инструменти и апарати за фотограметрия

Промишленост

A

9015.80

Други инструменти и апарати

Промишленост

A

9015.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

9016.00

Везни с чувствителност 50 mg или по-голяма, със или без
теглилки

Промишленост

A

90.17

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 включени другаде
в настоящата глава:

9017.10

Чертожни маси и машини, дори автоматични

Промишленост

A

9017.20

Други инструменти за чертане, трасиране или смятане

Промишленост

A

9017.30

Микрометри, шублери, калибри и шаблони

Промишленост

A

9017.80

Други инструменти

Промишленост

A

9017.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.18

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветери
нарни инструменти и апарати, включително апаратите за
сцинтиграфия и другите електромедицински апарати,
както и апаратите за изследване на зрението:

9018.1

Електродиагностични апарати (включително апаратите за
функционално изследване или за наблюдение на физиоло
гическите параметри):

9018.11

Електрокардиографи

Промишленост

A

9018.12

Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (ске
нери)

Промишленост

A

9018.13

Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния
резонанс

Промишленост

A

9018.14

Апарати за сцинтиграфия

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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9018.19

Други

Промишленост

A

9018.20

Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

Промишленост

A

9018.3

Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и подобни
инструменти:

9018.31

Спринцовки, със или без игли:

9018.31.40

Хиподермични спринцовки за еднократна употреба от
пластмаси

Промишленост

A

9018.31.90

Други

Промишленост

A

9018.32

Тръбовидни метални игли и игли за шевове:

9018.32.20

Хиподермични игли, включително стоматологични игли за
спринцовки, с накрайници

Промишленост

A

9018.32.90

Други

Промишленост

A

9018.39

Други

Промишленост

A

9018.4

Други инструменти и апарати за зъболечение:

9018.41

Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща
основа с друго зъболекарско оборудване

Промишленост

A

9018.49

Други

Промишленост

A

9018.50

Други офталмологични инструменти и апарати

Промишленост

A

9018.90

Други инструменти и апарати

Промишленост

A

90.19

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:

9019.10

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за
психотехника

Промишленост

A

9019.20

Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна те
рапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати
за дихателна терапия

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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9020.00

Други дихателни апарати и газови маски (с изключение на
защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ
елемент)

Промишленост

A

90.21

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, ко
рита 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 имплантиране в орга
низма с цел да се компенсира недостатък или недъг:

9021.10

Апарати за ортопедия или за фрактури

Промишленост

A

9021.2

Артикули и апарати за зъбни протези:

9021.21

Изкуствени зъби

Промишленост

A

9021.29

Други

Промишленост

A

9021.3

Други артикули и апарати за протези:

9021.31

Ставни протези

Промишленост

A

9021.39

Други

Промишленост

A

9021.40

Слухови апарати (с изключение на частите и принадлеж
ностите)

Промишленост

A

9021.50

Сърдечни стимулатори (с изключение на частите и при
надлежностите)

Промишленост

A

9021.90

Други

Промишленост

A

90.22

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи
алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хи
рургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение,
включително апаратите за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства,
генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напреже
ние, командните пултове, екраните, масите, креслата и
други подобни за изследване или лечение:

9022.1

Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицинско, хи
рургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение,
включително апаратите за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия:

9022.12

Томографски апарати, управлявани от автоматична машина
за обработка на информация

Промишленост

A

9022.13

Други, за зъболекарско приложение

Промишленост

A

9022.14

Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно при
ложение

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Промишленост

A

9022.19

За други приложения

9022.2

Апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания,
дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или вете
ринарно приложение, включително апаратите за рентгено
флуорография или рентгенотерапия:

9022.21

За медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветери
нарно приложение

Промишленост

A

9022.29

За други приложения

Промишленост

A

9022.30

Тръби с Х (рентгенови) лъчи

Промишленост

A

9022.90

Други, включително частите и принадлежностите

Промишленост

A

9023.00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демон
стриране (например при обучение или изложби), които не
могат да служат за други цели

Промишленост

A

90.24

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск,
еластичност или други механични характеристики на мате
риалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пласт
маси):

9024.10

Машини и апарати за изпитване на метали

Промишленост

A

9024.80

Други машини и апарати

Промишленост

A

9024.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.25

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инстру
менти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и
психрометри, със или без устройства за регистриране, дори
комбинирани помежду си:

9025.1

Термометри и пирометри, некомбинирани с други инстру
менти:

9025.11

С течност, с директно отчитане

Промишленост

A

9025.19

Други

Промишленост

A

9025.80

Други инструменти

Промишленост

A

9025.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1747

Сектор

Поетапна кате
гория

90.26

Инструменти и апарати за измерване или контрол на де
бита, нивото, налягането или другите променливи характе
ристики на течности или газове (например дебитомери,
нивопоказатели, манометри, топломери) (с изключение на
инструментите и апаратите от позиция 90.14, 90.15,
90.28 или 90.32):

9026.10

За измерване или контрол на дебита или нивото на течно
стите

Промишленост

A

9026.20

За измерване или контрол на налягането

Промишленост

A

9026.80

Други инструменти и апарати

Промишленост

A

9026.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.27

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 подобни, или за
калориметрични, акустични или фотометрични измерва
ния (включително експозиметрите); микротоми:

9027.10

Анализатори на газове или на дим

Промишленост

A

9027.20

Хроматографи и апарати за електрофореза

Промишленост

A

9027.30

Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи, използ
ващи оптичните лъчения (ултравиолетови, видими, инфра
червени)

Промишленост

A

9027.50

Други инструменти и апарати, използващи оптични лъче
ния (ултравиолетови, видими, инфрачервени)

Промишленост

A

9027.80

Други инструменти и апарати

Промишленост

A

9027.90

Микротоми; части и принадлежности

Промишленост

A

90.28

Броячи за газове, течности или електричество, включи
телно броячите за тяхното еталониране:

9028.10

Броячи за газове

Промишленост

A

9028.20

Броячи за течности:

9028.20.10

Механични водомери, предназначени за употреба с тръби
с вътрешен диаметър, непревишаващ 40 mm

Промишленост

A

9028.20.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

9028.30

Броячи за електричество

Промишленост

A

9028.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.29

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на
продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние,
крачкомери); скоростомери и тахометри (с изключение на
тези от позиция 90.14 или 90.15); стробоскопи:

9029.10

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи
за изминато разстояние, крачкомери и подобни броячи

Промишленост

A

9029.20

Скоростомери и тахометри; стробоскопи

Промишленост

A

9029.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.30

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инстру
менти и апарати за измерване или контрол на електриче
ските величини (с изключение на броячите от позиция
90.28); инструменти и апарати за измерване или откри
ване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други
йонизиращи лъчения:

9030.10

Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизи
ращи лъчения

Промишленост

A

9030.20

Осцилоскопи и осцилографи

Промишленост

A

9030.3

Други инструменти и апарати за измерване или контрол
на напрежение, сила на тока, съпротивление или мощност:

9030.31

Мултиметри без регистриращо устройство

Промишленост

A

9030.32

Мултиметри с регистриращо устройство

Промишленост

A

9030.33

Други, без регистриращо устройство

Промишленост

A

9030.39

Други, с регистриращо устройство

Промишленост

A

9030.40

Други инструменти и апарати, специално предназначени
за телекомуникационната техника (например апарати за
междуканално прослушване, апарати за измерване затихва
нето на сигнала в телефонната линия, измерватели на из
кривяванията на полезния сигнал, псофометри)

Промишленост

A

9030.8

Други инструменти и апарати:

9030.82

За измерване или контрол на полупроводникови пластини
(wafers) или на полупроводникови прибори

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Други, с регистриращо устройство

Промишленост

A

9030.89

Други

Промишленост

A

9030.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.31

Инструменти, апарати и машини за измерване или кон
трол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава; профилпроектори:

9031.10

Машини за балансиране на механичните части

Промишленост

A

9031.20

Изпитателни стендове

Промишленост

A

9031.4

Други оптични инструменти и апарати:

9031.41

За контрол на полупроводникови пластини (wafers) и при
бори или за контрол на маски или решетки, използвани в
процеса на производството на полупроводникови прибори

Промишленост

A

9031.49

Други

Промишленост

A

9031.80

Други инструменти, апарати и машини

Промишленост

A

9031.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

90.32

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или
контрол:

9032.10

Термостати:

9032.10.10

Предназначени изключително или главно за употреба с
домакински електронагревателни уреди (с изключение на
тези, чието функциониране зависи от електрическо явле
ние, променящо се в зависимост от фактор, който трябва
да бъде установен или автоматично контролиран)

Промишленост

A

9032.10.90

Други

Промишленост

A

9032.20

Маностати

Промишленост

A

9032.8

Други инструменти и апарати:

9032.81

Хидравлични или пневматични

Промишленост

A

9032.89

Други

Промишленост

A

9032.90

Части и принадлежности

Промишленост

A

Код

Описание

9030.84

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9033.00

Части и принадлежности (неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава) за машини, апарати, инстру
менти или артикули от глава 90

Промишленост

A

91.01

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часов
ници (включително хронометри и други от същите ви
дове), с корпуси от благородни метали или от плакета или
дублета от благородни метали:

9101.1

Ръчни часовници с електрически принцип на действие,
дори с вграден хронометър:

9101.11

Само с механично отчитане

Промишленост

A

9101.19

Други

Промишленост

A

9101.2

Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър:

9101.21

С автоматично навиване

Промишленост

A

9101.29

Други

Промишленост

A

9101.9

Други:

9101.91

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9101.99

Други

Промишленост

A

91.02

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часов
ници (включително хронометри от същите видове) (с из
ключение на тези от позиция 91.01):

9102.1

Ръчни часовници с електрически принцип на действие,
дори с вграден хронометър:

9102.11

Само с механично отчитане

Промишленост

A

9102.12

Само с оптикоелектронно отчитане

Промишленост

A

9102.19

Други

Промишленост

A

9102.2

Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър:

9102.21

С автоматично навиване

Промишленост

A

9102.29

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Код
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Сектор

Поетапна кате
гория

9102.9

Други:

9102.91

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9102.99

Други

Промишленост

A

91.03

Будилници и други часовници, с часовников механизъм с
малък обем (с изключение на часовниците от позиция
91.04):

9103.10

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9103.90

Други

Промишленост

A

9104.00

Часовници за командни табла и подобни часовници за ав
томобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби
или други превозни средства

Промишленост

A

91.05

Будилници и други часовници, различни от тези с часов
ников механизъм с малък обем:

9105.1

Будилници:

9105.11

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9105.19

Други

Промишленост

A

9105.2

Стенни часовници:

9105.21

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9105.29

Други

Промишленост

A

9105.9

Други:

9105.91

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9105.99

Други

Промишленост

A

91.06

Апарати за контролиране на времето и хронометри с ча
совников механизъм или синхронен двигател (например
апарати за регистриране присъствието, апарати за отбеляз
ване на часа и датата):

9106.10

Апарати за регистриране присъствието; апарати за отбеляз
ване на часа и датата

Промишленост

A

9106.90

Други

Промишленост

A

9107.00

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да
се задвижи механизъм в определено време, снабдени с ча
совников механизъм или със синхронен двигател

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание
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Сектор

Поетапна кате
гория

91.08

Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и
сглобени:

9108.1

С електрически принцип на действие:

9108.11

Само с механично отчитане или с устройство, което позво
лява вграждането на приспособление за механично отчи
тане

Промишленост

A

9108.12

Само с оптикоелектронно отчитане

Промишленост

A

9108.19

Други

Промишленост

A

9108.20

С автоматично навиване

Промишленост

A

9108.90

Други

Промишленост

A

91.09

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем,
комплектовани и сглобени:

9109.10

С електрически принцип на действие

Промишленост

A

9109.90

Други

Промишленост

A

91.10

Комплектовани часовникови механизми, несглобени или
частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовни
кови механизми, сглобени; заготовки за часовникови меха
низми:

9110.1

За часовници с малък обем:

9110.11

Комплектовани механизми, несглобени или частично сгло
бени (шаблони)

Промишленост

A

9110.12

Некомплектовани механизми, сглобени

Промишленост

A

9110.19

Заготовки

Промишленост

A

9110.90

Други

Промишленост

A

91.11

Корпуси за часовниците от позиция 91.01 или 91.02 и
техните части:

9111.10

Корпуси от благородни метали или от плакета или дублета
от благородни метали

Промишленост

A

9111.20

Корпуси от неблагородни метали, дори позлатени или по
сребрени

Промишленост

A

9111.80

Други корпуси

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9111.90

Части

91.12

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части:

9112.20

Кутии и шкафове

Промишленост

A

9112.90

Части

Промишленост

A

91.13

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части:

9113.10

От благородни метали или от плакета или дублета от бла
городни метали

Промишленост

A

9113.20

От неблагородни метали, дори позлатени или посребрени

Промишленост

A

9113.90

Други

Промишленост

A

91.14

Други части за часовници:

9114.10

Пружини, включително спиралните пружини

Промишленост

A

9114.30

Циферблати

Промишленост

A

9114.40

Пластини и мостове

Промишленост

A

9114.90

Други

Промишленост

A

92.01

Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни ин
струменти с клавиатура:

9201.10

Пиана

Промишленост

A

9201.20

Рояли

Промишленост

A

9201.90

Други

Промишленост

A

92.02

Други струнни музикални инструменти (например китари,
цигулки, арфи):

9202.10

Лъкови

Промишленост

A

9202.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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92.05

Духови музикални инструменти (например органи с тръби
и с клавиатура, акордеони, кларинети, тромпети, гайди) (с
изключение на оркестриони и латерни):

9205.10

Медни инструменти

Промишленост

A

9205.90

Други

Промишленост

A

9206.00

Ударни музикални инструменти (например барабани, тъ
пани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)

Промишленост

A

92.07

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се
усилва по електрически начин (например органи, китари,
акордеони):

9207.10

Клавирни инструменти (с изключение на акордеоните)

Промишленост

A

9207.90

Други

Промишленост

A

92.08

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички
и други музикални инструменти, невключени в друга по
зиция на настоящата глава; всякакви видове свирки за
примамване на животни; свирки, рогове и други инстру
менти за повикване или сигнализация чрез уста:

9208.10

Музикални кутии

Промишленост

A

9208.90

Други

Промишленост

A

92.09

Части (например механизми за музикални кутии) и при
надлежности (например карти, дискове и рула за апара
тите за механична музика) за музикални инструменти; ме
трономи и камертони от всички видове:

9209.30

Струни

Промишленост

A

9209.9

Други:

9209.91

Части и принадлежности за пиана

Промишленост

A

9209.92

Части и принадлежности за музикалните инструменти от
позиция 92.02

Промишленост

A

9209.94

Части и принадлежности за музикалните инструменти от
позиция 92.07

Промишленост

A

9209.99

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1755

Сектор

Поетапна кате
гория

93.01

Бойни оръжия (с изключение на револверите, пистолетите
и хладните оръжия от позиция 93.07):

9301.10

Артилерийски оръжия (например оръдия, гаубици и ми
нохвъргачки)

Промишленост

A

9301.20

Тръбни уредби за изстрелване на ракети; огнехвъргачки;
гранатомети; тръбни торпедни апарати и подобни апарати

Промишленост

A

9301.90

Други:

9301.90.10

Напълно автоматични пушки (гладкоцевни)

Промишленост

A

9301.90.2

Пушки (с нарезна цев):

9301.90.21

С пълзящ затвор с ръчно задействане (със затвор тип
„болт“)

Промишленост

A

9301.90.22

Полуавтоматични

Промишленост

A

9301.90.23

Напълно автоматични

Промишленост

A

9301.90.24

Други

Промишленост

A

9301.90.30

Картечници

Промишленост

A

9301.90.4

Леки картечници:

9301.90.41

Напълно автоматични пистолети

Промишленост

A

9301.90.42

Други

Промишленост

A

9302.00

Револвери и пистолети (с изключение на тези от позиция
93.03 или 93.04):

9302.00.10

Револвери

Промишленост

A

9302.00.2

Пистолети, с една цев:

9302.00.23

Пистолети с калибър 5,6 mm за спортна стрелба (по ми
шени)

Промишленост

A

9302.00.25

Други, полуавтоматични

Промишленост

A

9302.00.29

Други

Промишленост

A

9302.00.3

Пистолети, с повече от една цев:

9302.00.31

Пистолети с калибър 5,6 mm за спортна стрелба (по ми
шени)

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1756

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

9302.00.39

Други

93.03

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използ
ващи възпламеняването на барута (например ловни пушки
и карабини, огнестрелни оръжия, които могат да бъдат за
редени само през дулото, пистолети за изстрелване на ра
кети и други подобни, предназначени единствено за из
стрелването на сигнални ракети, пистолети и револвери за
изстрелване на халосни патрони, пистолети за предвари
телно зашеметяване на добитъка при клане, оръдия за из
стрелване на котвени въжета):

9303.10

Огнестрелни оръжия, които могат да се зареждат само
през дулото

9303.20

Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба,
имащи най-малко една гладка цев:

9303.20.1

Пушки (гладкоцевни), с една цев:

9303.20.11

С презареждане тип „помпа“

Промишленост

A

9303.20.12

Полуавтоматични

Промишленост

A

9303.20.13

Други

Промишленост

A

9303.20.20

Пушки (гладкоцевни), с повече от една цев, включително
комбинирани пушки

Промишленост

A

9303.30

Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба:

9303.30.10

Еднозарядни

Промишленост

A

9303.30.20

Полуавтоматични

Промишленост

A

9303.30.90

Други

Промишленост

A

9303.90

Други:

9303.90.25

Пистолети за предварително зашеметяване на добитъка
при клане или за безболезненото му убиване и оръдия за
изстрелване на котвени въжета; противоградови устройства

Промишленост

A

9303.90.90

Други

Промишленост

A

9304.00

Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети
със спусък, със сгъстен въздух или газ, палки) (с изключе
ние на тези от позиция 93.07):

9304.00.10

Пушки, карабини или пистолети, задействани чрез пру
жина, въздух или газ, предназначени за изстрелване на
проектил, подходящ за инжектиране на животни

Промишленост

A

9304.00.20

Други пушки, карабини или пистолети, задействани чрез
пружина, въздух или газ

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1757

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9304.00.90

Други

93.05

Части и принадлежности за артикулите от позиция 93.01
до 93.04:

9305.10

За револвери или пистолети:

9305.10.10

Ударно-спускови механизми

Промишленост

A

9305.10.20

Спусъчни кутии и цевни кутии

Промишленост

A

9305.10.30

Цеви

Промишленост

A

9305.10.40

Бутала, патронни упори (ключове на затворни системи) и
газови амортизатори (спирачки)

Промишленост

A

9305.10.50

Магазини (пълнители) и техните части

Промишленост

A

9305.10.60

Шумозаглушители и техните части

Промишленост

A

9305.10.70

Приклади, ръкохватки и плочи (пластини)

Промишленост

A

9305.10.80

Плъзгащи се затворни блокове (затвор-кожух) (за писто
лети) и барабани (за револвери)

Промишленост

A

9305.10.90

Други

Промишленост

A

9305.20

За пушки или карабини от позиция 93.03:

9305.20.05

Гладки цеви

Промишленост

A

9305.20.10

Ударно-спускови механизми

Промишленост

A

9305.20.15

Спусъчни кутии и цевни кутии

Промишленост

A

9305.20.20

Цеви за нарезни пушки

Промишленост

A

9305.20.25

Бутала, патронни упори (ключове на затворни системи) и
газови амортизатори (спирачки)

Промишленост

A

9305.20.30

Магазини (пълнители) и техните части

Промишленост

A

9305.20.35

Шумозаглушители и техните части

Промишленост

A

9305.20.40

Пламегасители (огнеприкриватели) и техните части

Промишленост

A

9305.20.45

Задни части на цеви, затвори и затворни рами

Промишленост

A

9305.20.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1758

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

9305.9

Други:

9305.91

За бойни оръжия от позиция 93.01:

9305.91.1

За картечници, леки картечници, пушки или карабини
(гладкоцевни или нарезни):

9305.91.11

Ударно-спускови механизми

Промишленост

A

9305.91.12

Спусъчни кутии и цевни кутии

Промишленост

A

9305.91.13

Цеви

Промишленост

A

9305.91.14

Бутала, патронни упори (ключове на затворни системи) и
газови амортизатори (спирачки)

Промишленост

A

9305.91.15

Магазини (пълнители) и техните части

Промишленост

A

9305.91.16

Шумозаглушители и техните части

Промишленост

A

9305.91.17

Пламегасители (огнеприкриватели) и техните части

Промишленост

A

9305.91.18

Задни части на цеви, затвори и затворни рами

Промишленост

A

9305.91.90

Други

Промишленост

A

9305.99

Други:

9305.99.10

Части за пушки, карабини и пистолети, задействани чрез
пружина, въздух или газ

Промишленост

A

9305.99.90

Други

Промишленост

A

93.06

Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други
муниции и снаряди, и техните части, включително сач
мите, ловните куршуми и набивките за патрони:

9306.2

Патрони за пушки или карабини с гладка цев и техните
части; оловни патрони за въздушни пушки:

9306.21

Патрони

Промишленост

A

9306.29

Други

Промишленост

A

9306.30

Други патрони и техните части:

9306.30.10

За инструменти за занитване, с калибър, непревишаващ
6,35 mm, от вида с периферно възпламеняване

Промишленост

A

9306.30.20

За пистолети за предварително зашеметяване на добитъка
при клане или за безболезненото му убиване

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1759

Сектор

Поетапна кате
гория

9306.30.90

Други

Промишленост

A

9306.90

Други

Промишленост

A

9307.00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, тех
ните части и ножници

Промишленост

A

94.01

Мебели за сядане (с изключение на тези от позиция
94.02), дори превръщащи се на легла, и техните части:

9401.10

Седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни
средства

Промишленост

A

9401.20

Седалки от видовете, използвани в автомобилни превозни
средства

Промишленост

PM5

9401.30

Въртящи се столове, регулируеми на височина

Промишленост

A

9401.40

Мебели за сядане, които могат да стават на легла (с изклю
чение на оборудването за къмпинг или за градини)

Промишленост

A

9401.5

Мебели за сядане от ратан, от ракита, от бамбук или от
подобни материали:

9401.51

От бамбук или от ратан

Промишленост

A

9401.59

Други

Промишленост

A

9401.6

Други мебели за сядане с рамки от дърво:

9401.61

Тапицирани

Промишленост

A

9401.69

Други

Промишленост

A

9401.7

Други мебели за сядане с рамки от метал:

9401.71

Тапицирани

Промишленост

A

9401.79

Други

Промишленост

A

9401.80

Други мебели за сядане

Промишленост

A

9401.90

Части:

9401.90.10

Предназначени за употреба със седалките за въздухоплава
телни средства от подпозиция 9401.10

Промишленост

A

9401.90.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Motors partial 2

L 250/1760

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

94.02

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, с устройство за
ориентация и повдигане; части за тези артикули:

9402.10

Зъболекарски столове, столове за фризьорски салони и по
добни столове, и техните части

Промишленост

A

9402.90

Други

Промишленост

A

94.03

Други мебели и техните части:

9403.10

Мебели от метал, от видовете, използвани в канцелариите

Промишленост

A

9403.20

Други мебели от метал

Промишленост

A

9403.30

Мебели от дърво от видовете, използвани в канцелариите

Промишленост

A

9403.40

Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните

Промишленост

A

9403.50

Мебели от дърво от видовете, използвани в спалните

Промишленост

A

9403.60

Други мебели от дърво

Промишленост

A

9403.70

Мебели от пластмаси

Промишленост

A

9403.8

Мебели от други материали, включително от ратан, от ра
кита, от бамбук или от подобни материали:

9403.81

От бамбук или от ратан

Промишленост

A

9403.89

Други

Промишленост

A

9403.90

Части

Промишленост

A

94.04

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за ле
гла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пу
хени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или тапи
цирани, или пълнени с всякакви материали, включително
тези от порест каучук или от порести пластмаси, обвити
или не:

9404.10

Пружини за легла и поставки за матраци

Промишленост

A

9404.2

Дюшеци и матраци:

9404.21

От порест каучук или от порести пластмаси, обвити или
не

Промишленост

A

9404.29

От други материали

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

L 250/1761

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

Промишленост

A

9404.30

Спални чували

9404.90

Други:

9404.90.10

Одеяла, така както са определени в Допълнителна забе
лежка 1 към глава 94

9404.90.2

Пухени завивки и юргани:

9404.90.21

С пълнеж от перушина или пух

Промишленост

A

9404.90.22

Други

Промишленост

A

9404.90.3

Юргани и покривки за легла:

9404.90.31

Бродирани или с апликации

Промишленост

A

9404.90.32

Други

Промишленост

A

9404.90.90

Други

Промишленост

A

94.05

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, нито
включени другаде:

9405.10

Полилеи и други електрически осветителни тела за окач
ване или фиксиране на таван или на стена (с изключение
на тези от видовете, използвани за осветление на открити
пространства, улици и пътища):

9405.10.37

Осигуряващи светлина без сянка, обикновено използвани
в операционните зали или от стоматолозите

Промишленост

A

9405.10.90

Други

Промишленост

A

9405.20

Нощни и настолни лампи и лампиони, електрически

Промишленост

A

9405.30

Електрически гирлянди от видовете, използвани за нового
дишни елхи

Промишленост

A

9405.40

Други електрически осветителни тела:

9405.40.17

Сигнални лампи, използвани в корабоплаването

Промишленост

A

9405.40.19

Светодиодни лампи (LED) от видовете с винтов или байо
нетен цокъл или от подобни видове

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1762

BG

Официален вестник на Европейския съюз

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9405.40.21

Други, съдържащи светодиоди (LED) като източник на
светлина

Промишленост

A

9405.40.47

Осигуряващи светлина без сянка, обикновено използвани
в операционните зали или от стоматолозите

Промишленост

A

9405.40.55

Други, с цокъл и разсейватели на светлина от неблаго
родни метали

Промишленост

A

9405.40.60

Прожектори за общо и насочено осветяване, предназна
чени изключително или главно за употреба с театрални,
сценични, телевизионни или филмови продукции

Промишленост

A

9405.40.80

Херметични светлинни гирлянди, с корпус от полимери на
винилхлорида, с външен диаметър 13 mm или повече, но
непревишаващ 15 mm, като във вътрешността им са поме
стени свързани помежду си лампи

Промишленост

A

9405.40.90

Други

Промишленост

A

9405.50

Неелектрически осветителни тела

Промишленост

A

9405.60

Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указа
телни табели и подобни артикули

Промишленост

A

9405.9

Части:

9405.91

От стъкло:

9405.91.20

За осветителни апарати, осигуряващи светлина без сянка,
и сигнални лампи, използвани в корабоплаването

Промишленост

A

9405.91.90

Други

Промишленост

A

9405.92

От пластмаси:

9405.92.30

За осветителни апарати, осигуряващи светлина без сянка,
и сигнални лампи, използвани в корабоплаването

Промишленост

A

9405.92.90

Други

Промишленост

A

9405.99

Други:

9405.99.27

За лампи, осигуряващи светлина без сянка, и сигнални
лампи, използвани в корабоплаването

Промишленост

A

9405.99.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1763

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9406.00

Сглобяеми конструкции

9503.00

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с пе
дали и подобни играчки на колела; колички за кукли; ку
кли; други играчки; умалени модели и подобни модели за
забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мо
зайки) от всякакъв вид:

9503.00.10

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с пе
дали и подобни играчки на колела; колички за кукли

Промишленост

A

9503.00.90

Други

Промишленост

A

95.04

Конзоли или устройства за видеоигри, артикули за колек
тивни игри, включително игрите с двигател или с механи
зъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с
автоматични кегли (например боулинг):

9504.20

Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности

Промишленост

A

9504.30

Други игри, функциониращи чрез вкарването на монети,
банкноти (хартиени пари), банкови карти, жетони или
всякакви други разплащателни средства (с изключение на
игрите с автоматични кегли (например боулинг)):

9504.30.10

Игри, изискващи умения или късмет

Промишленост

A

9504.30.90

Други

Промишленост

A

9504.40

Карти за игра

Промишленост

A

9504.50

Конзоли и устройства за видеоигри с изключение на тези
от подпозиция 9504.30):

9504.50.10

От видовете, използвани с телевизионни приемници

Промишленост

A

9504.50.90

Други

Промишленост

A

9504.90

Други

Промишленост

A

95.05

Артикули за празненства, карнавали и други развлечения,
включително артикулите за илюзионисти и артикулитесюрпризи:

9505.10

Новогодишни артикули

Промишленост

A

9505.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1764

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

95.06

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнас
тика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на
маса или игри на открито, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава; басейни:

9506.1

Ски за сняг и друго оборудване за практикуването на зи
мен скиспорт:

9506.11

Ски

Промишленост

A

9506.12

Автомати за ски

Промишленост

A

9506.19

Други

Промишленост

A

9506.2

Водни ски, сърф бордове, сърфове с платна и друго обо
рудване за водни спортове:

9506.21

Сърфове с платна

Промишленост

A

9506.29

Други

Промишленост

A

9506.3

Стикове за голф и друго оборудване за голф:

9506.31

Комплекти от стикове

Промишленост

A

9506.32

Топки

Промишленост

A

9506.39

Други

Промишленост

A

9506.40

Артикули и оборудване за тенис на маса

Промишленост

A

9506.5

Ракети за тенис, бадминтон или подобни спортове, дори
без корди:

9506.51

Ракети за тенис, дори без корди

Промишленост

A

9506.59

Други

Промишленост

A

9506.6

Топки и топчета (с изключение на топките за голф или за
тенис на маса):

9506.61

Топки за тенис

Промишленост

A

9506.62

Надуваеми

Промишленост

A

9506.69

Други

Промишленост

A

9506.70

Кънки за лед и ролкови кънки, включително обувките,
към които са закрепени кънките

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/1765

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9506.9

Други:

9506.91

Артикули и оборудване за физическа култура, гимнастика
или атлетика

Промишленост

A

9506.99

Други:

9506.99.10

Гъвкави басейни и детски басейни, от полимери на ви
нилхлорида (PVC)

Промишленост

A

9506.99.20

Изкуствен торф под формата на игрови настилки за
спортни площадки, включително маркировъчни линии,
представен в некомплектовано състояние

Промишленост

A

9506.99.90

Други

Промишленост

A

95.07

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули
за риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; при
мамки (с изключение на тези от позиция 92.08 или
97.05) и подобни артикули за лов:

9507.10

Въдичарски пръти

Промишленост

A

9507.20

Въдичарски кукички, дори монтирани върху повод

Промишленост

A

9507.30

Макари за риболов

Промишленост

A

9507.90

Други

Промишленост

A

95.08

Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за па
наири; пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пъту
ващи театри:

9508.10

Пътуващи циркове и пътуващи менажерии

Промишленост

A

9508.90

Други

Промишленост

A

96.01

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки,
рога, корали, седеф и други животински материали за рез
барство и изделия от тези материали (включително изде
лията, получени чрез отливане):

9601.10

Обработена слонова кост и изделия от нея

Промишленост

A

9601.90

Други:

9601.90.10

Обработени черупки от щраусови яйца

Промишленост

A

9601.90.90

Други

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1766

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9602.00

Обработени растителни или минерални материали за рез
барство и изделия от тези материали; отляти или резбо
вани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от есте
ствени гуми или от естествени смоли, от пасти за модели
ране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати,
нито включени другаде; обработен невтвърден желатин (с
изключение на този от позиция 35.03) и изделия от не
втвърден желатин

Промишленост

A

96.03

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 ва
ляци за боядисване; чистачки от каучук или от анало
гични меки материали:

9603.10

Метли и метлички, състоящи се от клонки или други ра
стителни материали на свързани снопове, със или без
дръжка

Промишленост

A

9603.2

Четки за зъби, четки за бръснене, за коси, за мигли или за
нокти и други четки за личен тоалет, включително тези,
които представляват части от апарати:

9603.21

Четки за зъби, включително четките за зъбни протези

Промишленост

A

9603.29

Други

Промишленост

A

9603.30

Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни
четки за козметични цели:

9603.30.10

Четки за рисуване и писане

Промишленост

A

9603.30.90

Други

Промишленост

A

9603.40

Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране
или други подобни (с изключение на четките от подпози
ция 9603.30); тампони и валяци за боядисване

Промишленост

A

9603.50

Други четки, представляващи части от машини, апарати
или превозни средства:

9603.50.10

Четки за машини за миене на бутилки

Промишленост

A

9603.50.20

Части за преносими инструментални машини

Промишленост

A

9603.50.30

Части за селскостопански машини

Промишленост

A

9603.50.40

Части за други промишлени машини или машини за ма
сово производство

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

L 250/1767

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9603.50.90

Други

9603.90

Други:

9603.90.10

Метлички от пера (за почистване на прах), от щраусови
пера

Промишленост

A

9603.90.90

Други

Промишленост

A

9604.00

Ръчни сита

Промишленост

A

9605.00

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почи
стване на обувки или на облекла

Промишленост

A

96.06

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други ча
сти за копчета или за секретни копчета; заготовки за коп
чета:

9606.10

Секретни копчета и техните части

Промишленост

A

9606.2

Копчета:

9606.21

От пластмаси, непокрити с текстилни материали

Промишленост

A

9606.22

От неблагородни метали, непокрити с текстилни мате
риали

Промишленост

A

9606.29

Други

Промишленост

A

9606.30

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за
копчета:

9606.30.15

Форми за копчета и други части за копчета

Промишленост

A

9606.30.25

Заготовки за копчета

Промишленост

A

96.07

Ципове и техните части:

9607.1

Ципове:

9607.11

Със зъбци от неблагородни метали

Промишленост

A

9607.19

Други

Промишленост

A

9607.20

Части:

9607.20.50

Ленти със зъбци на ципове или ивици със зъбци, предста
вляващи половини от ленти

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1768

BG

Код

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

16.9.2016 г.

Сектор

Поетапна кате
гория

Промишленост

A

9607.20.90

Други

96.08

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с
други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и
други автоматични писалки; дубликаторни писалки; авто
матични моливи; държатели за писалки и моливи и по
добни изделия; части за тези артикули (включително ка
пачките и закачалките) (с изключение на артикулите от
позиция 96.09):

9608.10

Химикалки

Промишленост

A

9608.20

Флумастери и маркери с филцов фитил или с други по
рьозни връхчета

Промишленост

A

9608.30

Автоматични писалки с пера и други автоматични пи
салки

Промишленост

A

9608.40

Автоматични моливи

Промишленост

A

9608.50

Комплекти от артикули, включени най-малко в две от погоре посочените подпозиции

Промишленост

A

9608.60

Пълнители за химикалки, комплектовани с връхчетата им

Промишленост

A

9608.9

Други:

9608.91

Писци за писане и върхове за писци

Промишленост

A

9608.99

Други

Промишленост

A

96.09

Моливи (с изключение на моливите от позиция 96.08),
графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рису
ване и шивашки креди:

9609.10

Моливи

Промишленост

A

9609.20

Графити за моливи или за автоматични моливи

Промишленост

A

9609.90

Други

Промишленост

A

9610.00

Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки:

9610.00.10

Със сухоизтриваема повърхност, предназначена за употреба
с неперманентни маркери с филцов фитил или флумастери

Промишленост

A

9610.00.90

Други

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1769

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9611.00

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни ар
тикули (включително апарати за отпечатване на етикети);
ръчни компостьори и ръчни печатарски комплекти, съдър
жащи компостьори

Промишленост

A

96.12

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с ма
стило или обработени по друг начин с цел да оставят от
печатъци, дори навити на ролки или в пълнители; там
пони за печат, дори напоени, със или без кутия:

9612.10

Ленти

Промишленост

A

9612.20

Тампони

Промишленост

A

96.13

Запалки и устройства за запалване (с изключение на ус
тройствата за запалване от позиция 3603), дори меха
нични или електрически, и техните части (с изключение
на камъчетата и фитилите):

9613.10

Газови джобни запалки за еднократна употреба

Промишленост

A

9613.20

Газови джобни запалки за многократно пълнене

Промишленост

A

9613.80

Други запалки и устройства за запалване

Промишленост

A

9613.90

Части

Промишленост

A

9614.00

Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за
цигари, и техните части

Промишленост

A

96.15

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 (с изключение на
тези от позиция 85.16), и техните части:

9615.1

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и
подобни артикули:

9615.11

От ебонит или от пластмаси

Промишленост

A

9615.19

Други

Промишленост

A

9615.90

Други

Промишленост

A

96.16

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и
пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични
или тоалетни продукти:

9616.10

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

L 250/1770

Официален вестник на Европейския съюз
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Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9616.20

Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други коз
метични или тоалетни продукти

Промишленост

A

9617.00

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изо
лация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с
изключение на стъклените ампули)

Промишленост

A

9618.00

Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се
фигури за витрини

Промишленост

A

9619.00

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и
подобни артикули от какъвто и да е материал:

9619.00.05

От вати от текстилни материали

Промишленост

A

9619.00.10

От хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от
целулозни влакна

Промишленост

A

9619.00.15

Бебешки пелени и подобни артикули от пластмаси или от
други материали от позиции от 39.01 до 39.14

Промишленост

A

9619.00.20

Дамски превръзки, хигиенни тампони и бебешки пелени и
подобни артикули от пластмаси или от други материали
от позиции от 39.01 до 39.14

Промишленост

10 %

Motor 4

9619.00.25

Бебешки пелени и подобни артикули, от трикотажни или
плетени текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
Облекло

9619.00.30

Бебешки пелени, от тъкани текстилни материали

Промишленост

PM40

Текстил —
Облекло

9619.00.35

Дамски превръзки, изработени от тъкани текстилни мате
риали

Промишленост

A

9619.00.40

Други (с изключение на бебешки пелени и подобни арти
кули), изработени от тъкани, трикотажни или плетени
текстилни материали

Промишленост

A

9619.00.90

Други

Промишленост

PM40

97.01

Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно (с
изключение на чертежите от позиция 49.06 и ръчно деко
рираните промишлени изделия); колажи и подобни малки
картини:

9701.10

Картини, рисунки и графики

Промишленост

A

Код

Текстил —
Облекло
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Сектор

Поетапна кате
гория

9701.90

Други

Промишленост

A

9702.00

Оригинални гравюри, щампи и литографии

Промишленост

A

9703.00

Оригинални статуи и скулптурни произведения от вся
какви материали

Промишленост

A

9704.00

Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощен
ски маркирани пликове или картички и други подобни,
унищожени или не (с изключение на тези от позиция
49.07)

Промишленост

A

9705.00

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или
други колекции и образци за колекции, или такива с исто
рическа, археологическа, палеонтологическа, етнографска
или нумизматична стойност

Промишленост

A

9706.00

Антични предмети на повече от 100 години

Промишленост

A

9801.00

Компоненти на оригинално оборудване:

9801.00.10

За пътни влекачи за полуремаркета от подпозиция
8701.20 с маса на превозното средство, непревишаваща
1 600 kg

Промишленост

X

9801.00.15

За пътни влекачи за полуремаркета от подпозиция
8701.20 с маса на превозното средство, превишаваща
1 600 kg

Промишленост

X

9801.00.20

За автомобилни превозни средства за транспорт на десет
или повече човека, включително водача, от позиция 87.02
с маса на превозното средство, непревишаваща 2 000 kg

Промишленост

X

9801.00.25

За автомобилни превозни средства за транспорт на десет
или повече човека, включително водача, от позиция 87.02
с маса на превозното средство, превишаваща 2 000 kg (с
изключение на превозните средства от подпозиция
8702.10.10)

Промишленост

X

9801.00.30

За пътнически автомобили (включително товаропътниче
ските автомобили) от позиция 87.03

Промишленост

X

9801.00.40

За автомобилни превозни средства за транспорт на стоки
от позиция 87.04, с маса на превозното средство, непреви
шаваща 2 000 kg, или обща маса на превозното средство,
непревишаваща 3 500 kg, или с маса, непревишаваща
1 600 kg, или обща маса на превозното средство, непре
вишаваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина (с из
ключение на самосвали, предназначени да бъдат използ
вани извън пътната мрежа, самоходни совалкови вагонетки
и пожароустойчиви превозни средства с ниска конструк
ция, за употреба в подземните мини, и товарни автомо
били с повишена проходимост за превоз на дървени
трупи)

Промишленост

X

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Описание

Сектор

Поетапна кате
гория

9801.00.45

За автомобилни превозни средства за транспорт на стоки
от позиция 87.04, с маса на превозното средство, преви
шаваща 2 000 kg, или обща маса на превозното средство,
превишаваща 3 500 kg, или с маса, превишаваща
1 600 kg, и обща маса на превозното средство, превиша
ваща 3 500 kg на шаси, оборудвано с кабина (с изключе
ние на самосвали, предназначени да бъдат използвани из
вън пътната мрежа, самоходни совалкови вагонетки и по
жароустойчиви превозни средства с ниска конструкция, за
употреба в подземните мини, и товарни автомобили с по
вишена проходимост за превоз на дървени трупи)

Промишленост

X

9801.00.50

За шасита, оборудвани с двигател, от позиция 87.06, с
маса, непревишаваща 1 600 kg, или с обща маса на пре
возното средство, непревишаваща 3 500 kg (с изключение
на тези за самосвали, предназначени да бъдат използвани
извън пътната мрежа, самоходни совалкови вагонетки и
пожароустойчиви превозни средства с ниска конструкция,
за употреба в подземните мини, и товарни автомобили с
повишена проходимост за превоз на дървени трупи)

Промишленост

X

9801.00.55

За шасита, оборудвани с двигател, от позиция 87.06, с
маса, превишаваща 1 600 kg, и с обща маса на превозното
средство, превишаваща 3 500 kg (с изключение на тези за
самосвали, предназначени да бъдат използвани извън път
ната мрежа, самоходни совалкови вагонетки и пожароу
стойчиви превозни средства с ниска конструкция, за упо
треба в подземните мини, и товарни автомобили с пови
шена проходимост за превоз на дървени трупи)

Промишленост

X

9901.00

Ръчно изработени изделия от:

9901.00.03

Естествена или изкуствена кожа

Промишленост

A

9901.00.05

Дърво

Промишленост

A

9901.00.07

Сплитки и подобни артикули от материали за плетене;
кошничарски изделия, изработени директно във форма от
материалите за плетене

Промишленост

A

9901.00.09

Пластмаси

Промишленост

A

9901.00.11

Текстилни материали

Промишленост

A

9901.00.13

Камък

Промишленост

A

9901.00.15

Стъкло

Промишленост

A

9901.00.17

Неблагородни метали

Промишленост

A

9902.00

Консумативи за домакинството

Промишленост

A

9992.00

Запаси за пътуващи в чужбина кораби и въздухоплава
телни средства

Промишленост

A

Код

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)
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Сектор

Поетапна кате
гория

9999.00

Лични вещи и домакинско имущество, нови или употребя
вани:

9999.00.10

Лични вещи, нови или употребявани

Промишленост

A

9999.00.20

Мебели за дома и друго домакинско имущество, нови или
употребявани

Промишленост

A

Други коментари
и/или обяснителни
бележки (1)

(1) Обяснителните бележки в настоящата колона имат информативна цел и се отнасят до някои тарифни режими в споразумението за търговия, разви
тие и сътрудничество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
МИТА НА МОЗАМБИК ЗА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕС
ЧАСТ I

Общи бележки
1. Отстъпката, описана в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, се прилага за представени за митническо оформяне в Мозамбик
стоки с произход от ЕС, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение по смисъла на член 113,
параграф 2 или от приложимата дата на временно прилагане на настоящото споразумение по смисъла на член 113,
параграф 4, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.

РАЗДЕЛ А

Премахване на митата
2. Следните поетапни категории се прилагат по отношение на премахването на митата от страна на Мозамбик в
съответствие с член 25, параграф 2:
а) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „А“ в графика на Мозамбик, се премахват на
датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.
б) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „B“ (B1, B21 и B22) в графика на Мозамбик, се
премахват постепенно, в рамките на пет (5) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото
ПРИЛОЖЕНИЕ, в съответствие със следните разпоредби:
i)

категория „В1“:
— две (2) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
75 % от базовото мито;
— три (3) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 50 % от базовото мито;
— четири (4) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 25 % от базовото мито, и
— пет (5) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват;

ii) категория „В21“:
— две (2) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
66,6 % от базовото мито;
— четири (4) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 33,3 % от базовото мито, и
— пет (5) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват;
iii) категория „В22“:
— три (3) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
50 % от базовото мито;
— четири (4) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 40 % от базовото мито, и
— пет (5) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват.
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в) Митата върху стоките с произход, отнесени към поетапна категория „C“ (C1, C21, C22 и C23) в графика на
Мозамбик, се премахват постепенно, в рамките на десет (10) години след датата, посочена в параграф 1 от
настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, в съответствие със следните разпоредби:
i)

категория „С1“:
— шест (6) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
75 % от базовото мито;
— седем (7) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 50 % от базовото мито;
— осем (8) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 25 % от базовото мито;
— девет (9) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 12,5 % от базовото мито, и
— десет (10) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват;

ii) категория „C21“:
— шест (6) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
66,6 % от базовото мито;
— осем (8) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 33,3 % от базовото мито;
— девет (9) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 13,3 % от базовото мито, и
— десет (10) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват;
iii) категория „C22“:
— седем (7) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
50 % от базовото мито;
— осем (8) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 20 % от базовото мито, и
— десет (10) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват;
iv) категория „C23“:
— седем (7) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват на
80 % от базовото мито;
— осем (8) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се намаляват
допълнително на 40 % от базовото мито, и
— десет (10) години след датата, посочена в параграф 1 от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ, митата се премахват.
г) Митата върху стоки с произход, нефигуриращи в графика на Мозамбик, не са обхванати от поетите ангажименти за
намаляване на митата.
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Премахване от страна на Мозамбик на митата върху стоки, внасяни от ЕС, съгласно настоящото споразумение

Кате
гория

Дата на
влизане в
сила
(базово
мито)

1 година
след
влизането в
сила

2 години
след
влизането в
сила

3 години
след
влизането в
сила

4 години
след
влизането в
сила

5 години
след
влизането в
сила

6 години
след
влизането в
сила

7 години
след
влизането в
сила

8 години
след
влизането в
сила

9 години
след
влизането в
сила

10 години
след
влиза-нето
в сила

A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B1

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

B21

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

0,0

B22

5,0

5,0

5,0

2,5

2,0

0,0

C1

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2,5

0,0

C21

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5,0

5,0

2,5

1,0

0,0

C22

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

1,0

1,0

0,0

C23

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

1,0

1,0

0,0

ЧАСТ II

График на Мозамбик за премахване на митата
Глава

Код по ХС

01.01

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

2,5

A

Живи коне, магарета, мулета и катъри
0101.10.00

01.02

– – Расови за разплод
Живи животни от рода на едрия рогат добитък

0102.10.00

– – Расови за разплод

P/ST

2,5

A

0102.90.10

– – С тегло под 200 kg

P/ST

2,5

A

01.04

Живи животни от рода на овцете или козите
0104.10.10

– Расови за разплод

P/ST

2,5

A

0104.10.90

– – Други

P/ST

20

B1

0104.20.10

– Расови за разплод

P/ST

2,5

A

0104.20.90

– – Други

P/ST

20

B1

01.05

Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus
domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки
0105.11.10

– – – Със сертификат, за разплод

P/ST

0

A

0105.11.90

– – – Други

P/ST

2,5

A

0105.19.00

– – Други

P/ST

2,5

A
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Глава

Код по ХС

02.03

Наименование на продукта

L 250/1777

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или
замразени
0203.11.90

– – – Други

KG

20

C1

0203.12.00

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

KG

20

C1

0203.21.90

– – – Други

KG

20

C1

0203.22.00

– – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

KG

20

C1

0203.29.00

– – Други

KG

20

C1

02.06

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на
едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, мага
ретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замра
зени
0206.30.00

– От животни от рода на свинете, пресни или охладени

KG

20

B1

0206.49.00

– – Други

KG

20

B1

02.08

02.09
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Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охла
дени или замразени
0208.90.00

– Други

KG

20

B1

0209.00.00

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало
и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин из
влечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в сала
мура, сушени или пушени

KG

20

B1

KG

0

A

03.03

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса
от риби от № 03.04
0303.79.10

04.02

– Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар
или други подсладители

0402.10.10

– – – За кърмачета, с такова обозначение върху етикета

KG

0

A

0402.10.90

– – Други

KG

20

C1

0402.21.10

– – – За кърмачета, с такова обозначение върху етикета

KG

0

A

0402.21.20

– – – За промишлена употреба, в съдове с вместимост
25kg или повече

KG

7,5

A

P/ST

2,5

A

06.01

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми
във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад,
растения и корени от цикория във вегетация или цъф
тене; разсад, растения и корени от цикория, различни от
корените от № 12.12
0601.10.00

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

L 250/1778

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

06.01

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

2,5

A

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми
във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад,
растения и корени от цикория, различни от корените от
№ 12.12
0601.20.00

06.02

– Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми
във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от
цикория
Други живи растения (включително корените им), издънки
и калеми; гъбен мицел

0602.10.00

– Издънки, невкоренени, и калеми

P/ST

2,5

A

0602.20.00

– Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация пло
дове, присадени или неприсадени

P/ST

2,5

A

0602.40.00

– Рози, присадени или неприсадени

P/ST

2,5

A

0602.90.10

– – Гъбен мицел

P/ST

2,5

A

0602.90.90

– – Други

P/ST

2,5

A

KG

2,5

C23

KG

2,5

C23

KG

20

B1

07.01

Картофи, пресни или охладени
0701.10.00

07.03

– За посев
Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни
или охладени

0703.10.11
07.11

– – – За посев
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

0711.20.00
07.13

– Маслини
Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени
люспи или начупени

0713.10.00

– Грах (Pisum sativum)

KG

20

B1

0713.33.10

– – – За посев

KG

2,5

A

0713.33.90

– – – Друг

KG

7,5

A

0713.39.10

– – – За посев

KG

2,5

A

0713.39.90

– – – Друг

KG

7,5

A

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

08.01

Наименование на продукта

L 250/1779

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или су
шени, дори без черупките им или обелени
– Кокосови орехи:
0801.19.10

– – – Кокосови семена, хибридни

KG

2,5

A

0801.19.90

– – – Други

KG

20

B1

0801.32.00

– – Без черупки

KG

20

C1

08.02

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без че
рупките им или обелени
0802.11.00

– – С черупки

KG

20

B1

0802.12.00

– – Без черупки

KG

20

B1

0802.22.00

– – Без черупки

KG

20

B1

– Обикновени орехи:
0802.31.00

– – С черупки

KG

20

B1

0802.32.00

– – Без черупки

KG

20

B1

0802.50.00

– Шамфъстък

KG

20

B1

0802.60.00

– Орехи „макадамия“

KG

20

B1

0802.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

20

B1

08.03

Банани, включително хлебните, пресни или сушени
0803.00.00

08.04

Банани, включително хлебните, пресни
Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангу
стани, пресни или сушени

0804.10.00

– Фурми

KG

20

B1

0804.20.00

– Смокини

KG

20

B1

08.08

Ябълки, круши и дюли, пресни
0808.10.00

– Ябълки

KG

20

C1

0808.20.00

– Круши и дюли

KG

20

B1

L 250/1780

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

08.09

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и некта
рини), сливи и трънки, пресни
0809.20.00

– Череши

KG

20

B1

0809.40.00

– Сливи и трънки

KG

20

B1

08.10

Други плодове, пресни
0810.40.00

– Боровинки и други плодове от рода Vaccinium

KG

20

B1

0810.50.00

– Киви

KG

20

B1

0810.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

20

B1

08.11

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замра
зени, дори с добавка на захар или други подсладители
0811.90.00

08.13

– Други
Плодове сушени, различни от тези от № 08.01 до №
08.06; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове
от настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик

0813.10.00

– Кайсии

KG

20

B1

0813.20.00

– Сливи

KG

20

B1

0813.30.00

– Ябълки

KG

20

B1

0813.40.00

– Други плодове

KG

20

B1

09.06

Канела и канелени цветове
0906.11.00

– – Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume)

KG

20

B1

0906.19.00

– Други

KG

20

B1

0906.20.00

– Смляни или пулверизирани

KG

20

B1

KG

20

B1

KG

20

B1

09.07

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)
0907.00.00

09.08

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)
Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми
и кардамоми

0908.10.00

– Индийски орехчета

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

09.09

Наименование на продукта

L 250/1781

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандьр, ки
мион, ким; плодове от хвойна
0909.10.00

– Семена от анасон или звезден анасон

KG

20

B1

0909.40.00

– Семена от ким

KG

20

B1

09.10

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафи
нови листа, къри и други подправки
0910.20.00

– Шафран

KG

20

B1

0910.30.00

– Куркума

KG

20

B1

– Други подправки:
0910.91.00

– – Смеси, посочени в забележка 1 б) към настоящата
глава в митническата тарифа на Мозамбик

KG

20

B1

0910.99.00

– – Други

KG

20

B1

10.01

Пшеница и смес от пшеница и ръж
1001.10.00

– Твърда пшеница (Triticum durum)

KG

2,5

A

1001.90.90

– – Други

KG

2,5

C23

10.02

1002.00.00

Ръж

KG

2,5

A

10.03

1003.00.00

Ечемик

KG

2,5

A

10.04

1004.00.00

Овес

KG

2,5

A

10.05

Царевица
1005.10.00

– За посев

KG

2,5

A

1005.90.00

– Друга

KG

2,5

C23

KG

2,5

B1

10.07

Сорго на зърна
1007.00.90

10.08

– Друго
Елда, просо и канарско просо; други житни растения

1008.30.00

– Канарско просо

KG

20

B1

1008.90.29

– – – Други

KG

20

B1

1008.90.91

– – – За посев

KG

2,5

A

L 250/1782

Глава

Код по ХС

1008.90.99
11.07

Наименование на продукта

– – – Други

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

20

B1

Малц, дори печен
1107.10.00

– Непечен

KG

2,5

A

1107.20.00

– Печен

KG

2,5

A

12.01

Семена от соя, дори натрошени
1201.00.10

– За посев

KG

2,5

A

1201.00.90

– Други

KG

20

A

12.02

12.03

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обра
ботка, дори обелени или натрошени
1202.20.10

– – За посев

KG

0

A

1203.00.00

Копра

KG

20

A

12.06

Семена от слънчоглед, дори натрошени
1206.00.10

– За посев

KG

0

A

1206.00.90

– Други

KG

2,5

A

12.07

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени
1207.20.10

– – За посев

KG

2,5

A

1207.20.90

– – Други

KG

2,5

A

1207.40.90

– – Други

KG

2,5

A

1207.50.00

– Семена от синап

KG

2,5

A

1207.99.00

– – Други

KG

2,5

A

KG

20

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

12.08

Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от
синапеното
1208.10.00

12.09

– От семена от соя
Семена, плодове и спори, за посев

1209.10.00

– Семена от захарно цвекло
Фуражни семена:

1209.21.00

– – Семена от люцерна (alfalfa)

16.9.2016 г.

Глава

16.01

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1783

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

1209.29.00

– – Други

KG

2,5

A

1209.30.00

– Семена от тревни растения, използвани главно за техните
цветове

KG

2,5

A

1209.91.11

– – – Семена от тикви

KG

2,5

A

1209.91.12

– – – Семена от патладжани

KG

2,5

A

1209.91.13

– – – Семена от португалски кейл

KG

2,5

A

1209.91.14

– – – Семена от черно зеле

KG

2,5

A

1209.91.15

– – – Семена от алабаш

KG

2,5

A

1209.91.16

– – – Семена от краставици

KG

2,5

A

1209.91.17

– – – Семена от пипер

KG

2,5

A

1209.91.18

– – – Доматено семе

KG

2,5

A

1209.91.19

– – – Семена от пъпеши или дини

KG

2,5

A

1209.91.90

– – – Други

KG

2,5

A

1209.99.00

– – Други

KG

2,5

A

1601.00.00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв;
приготвени храни на база на тези продукти

KG

20

B1

KG

7,5

B21

17.01

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста
захароза, в твърдо състояние
– Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи до
бавки:
1701.99.00

17.04

– – Друга (бележка: възможно е увеличение с променлив
размер)
Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

1704.10.00

– Дъвка (chewing–gum), дори със захарно покритие

KG

20

B1

1704.90.00

– Други

KG

20

C1

18.01

1801.00.00

– Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

KG

2,5

A

18.02

1802.00.00

– Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

KG

7,5

B21

L 250/1784

Глава

Код по ХС

18.03

18.05

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Какаова маса, дори обезмаслена
1803.20.00

– Напълно или частично обезмаслена

KG

7,5

B21

1805.00.00

– Какао на прах, без прибавка на захар или други подсла
дители

KG

20

B1

18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао
1806.10.00

– Какао на прах с прибавка на захар или други подслади
тели

KG

20

B1

1806.20.00

– Други продукти, представени на блокове или на пръчки,
с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно
състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или
в директни опаковки със съдържание над 2 kg

KG

20

B1

1806.31.00

– – С пълнеж

KG

20

B1

1806.32.00

– – Без пълнеж

KG

20

B1

1806.90.00

– Други

KG

20

B1

19.01

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едро
зърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или ек
стракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи те
гловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на на
пълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени дру
гаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от №
04.01 до № 04.04, несъдържащи какао или съдържащи те
гловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на на
пълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени дру
гаде
1901.10.00

– Детски храни, пригодени за продажба на дребно

KG

0

A

1901.20.00

– Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски
или бисквитени продукти от № 19.05

KG

2,5

A

1901.90.00

– Други

KG

7,5

B21

19.02

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или
други продукти) или обработени по друг начин, такива
като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, ка
нелони; кускус, дори приготвен
1902.11.00

– – Съдържащи яйца

KG

20

B1

1902.19.00

– – Други

KG

20

B1

1902.20.00

– Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обрабо
тени по друг начин)

KG

20

C1

1902.30.00

– Други макаронени изделия

KG

20

B1

16.9.2016 г.

Глава

19.03

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1785

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

1902.40.00

– Кускус

KG

20

B1

1903.00.00

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

KG

20

B1

19.04

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или пе
чене житни растения (например corn flakes); житни расте
ния (различни от царевицата) на зърна или под формата на
люспи или други преработени зърна (с изключение на
брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или
приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени
другаде
1904.10.00

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или пе
чене житни растения

KG

20

B1

1904.20.00

– Продукти, приготвени от непечени люспи от житни ра
стения или от смеси от непечени люспи от житни расте
ния с печени такива или с набъбнали зърна

KG

20

B1

1904.30.00

– Пшеничен булгур

KG

20

B1

1904.90.00

– Други

KG

20

B1

19.05

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
1905.10.00

– Хрупкав хляб (кнекброт)

KG

20

B1

1905.20.00

– Меденки

KG

20

B1

1905.31.00

– – Сладки бисквити

KG

20

B1

1905.32.00

– – Гофрети и вафли

KG

20

B1

1905.40.00

– Сухари и подобни препечени продукти

KG

20

B1

1905.90.00

– Други

KG

20

B1

20.08

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
2008.40.00

– Круши

KG

20

C1

2008.50.00

– Кайсии

KG

20

C1

2008.60.00

– Череши

KG

20

C1

2008.91.00

– – Сърцевина от палмово дърво

KG

20

C1

L 250/1786

Глава

Код по ХС

22.03

2203.00.00

22.08

22.09

Наименование на продукта

Бири от малц

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

L

20

C1

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни
напитки
2208.20.00

– Дестилати от вино или от гроздови джибри

L

20

B1

2208.30.00

– Уиски

L

20

B1

2208.40.00

– Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация
на ферментирали продукти от захарна тръстика

L

20

B1

2208.50.00

– Джин и хвойново питие

L

20

B1

2208.60.00

– Водка

L

20

B1

2208.70.00

– Ликьори

L

20

B1

2208.90.10

– – Спиртни напитки с алкохолно съдържание по обем
8,5 %vol или по-малко

L

20

B1

2208.90.90

– – Други

L

20

B1

2209.00.00

Годни за консумация видове оцет и годни за консумация
заместители на оцет, получени от оцетна киселина

L

20

B1

24.03

25.01

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени;
„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи
екстракти и сокове
2403.99.00

– – Други

KG

20

B1

2501.00.00

– Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и
чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с про
тивоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи
добра течливост; морска вода

KG

20

B1

27.07

Масла и други продукти, получени при дестилацията на ви
сокотемпературни каменовъглени катрани; аналогични про
дукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно
по отношение на неароматните
2707.10.00

– Бензол (бензен)

KG

2,5

A

2707.30.00

– Ксилол (ксилени)

KG

2,5

A

KG

2,5

A

27.08

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или
от други минерални катрани
2708.10.00

– Смола

16.9.2016 г.

Глава

Код по ХС

27.10

Наименование на продукта

L 250/1787

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

C21

KG

7,5

B21

kWh

0

A

M3

2,5

A

KG

2,5

A

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, раз
лични от суровите; неупоменати, нито включени другаде
препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени
масла или масла от битуминозни минерали, които масла са
основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла
2710.19.69

27.15

27.16

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– – Представени по друг начин
Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум,
нефтен битум, минерален катран или пек от минерален ка
тран (например битумни замазки, битум, разтворен в неф
тен дестилат „cut backs“)

2715.00.00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум,
нефтен битум, минерален катран или пек от минерален ка
тран (например битумни замазки, битум, разтворен в неф
тен дестилат „cut backs“)

2716.00.00

Електрическа енергия

28.04

Водород, благородни газове и други неметални елементи
2804.10.00

28.05

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

2805.12.00
28.06

– – Калций
Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

2806.10.00

– Хлороводород (солна киселина)

KG

2,5

A

28.07

2807.00.00

Сярна киселина; олеум

KG

2,5

A

28.08

2808.00.00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина

KG

2,5

A

KG P2O5

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.09

28.10

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифос
форни киселини с определен или неопределен химичен съ
став
2809.20.00

– Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

2810.00.00

Борни оксиди; борни киселини

28.11

Други неорганични киселини и други кислородни неорга
нични съединения на неметалните елементи
2811.22.00

– – Силициев диоксид

L 250/1788

Глава

Код по ХС

28.13

28.14

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен
трисулфид
2813.90.00

– Други

KG

2,5

A

2814.20.00

– Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

KG

2,5

A

KG

0

A

KG
NaOH

2,5

A

28.15

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (по
таш); натриев или калиев пероксид
2815.11.00

– – Твърд

2815.12.00

– – Във воден разтвор

2815.20.00

– Калиев хидроксид

KG

2,5

A

2815.30.00

– Натриев или калиев пероксид

KG

0

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.19

Хромови оксиди и хидроксиди
2819.90.00

28.20

– Други
Манганови оксиди:

2820.90.00
28.26

– Други
Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други ком
плексни флуорни соли

2826.90.00
28.27

– Други
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и ок
сибромиди; йодиди и оксийодиди

2827.10.00

– Амониев хлорид

KG

2,5

A

2827.20.00

– Калциев хлорид

KG

2,5

A

2827.31.00

– – Магнезиеви

KG

2,5

A

2827.59.00

– – Други

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

28.28

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити;
хипобромити
2828.10.00

28.29

– Технически калциев хипохлорит и други калциеви хи
похлорити
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и пе
рйодати

2829.11.00

– – Натриеви

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

28.32

Наименование на продукта

L 250/1789

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Сулфити; тиосулфати
2832.10.00

– Натриеви сулфити

KG

2,5

A

2832.20.00

– Други сулфити

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

0

A

28.33

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)
– Натриеви сулфати:
2833.19.00

28.34

– – Други
Нитрити; нитрати

2834.29.00
28.35

– – Други
Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати;
полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

2835.25.00
28.36

– – Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически
амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

2836.40.00

– Калиеви карбонати

KG

2,5

A

2836.50.00

– Калциев карбонат

KG

2,5

A

28.47

2847.00.00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с
карбамид

KG

2,5

A

28.52

2852.00.00

Неорганични или органични съединения на живака, с опре
делен или с неопределен химичен състав, с изключение на
амалгамите

KG

2,5

A

KG

0

A

29.03

Халогенопроизводни на въглеводородите
2903.13.00

29.05

– – Хлороформ (трихлорметан)
Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозо-производни
– Наситени моноалкохоли:

2905.11.00

– – Метанол (метилов алкохол)

KG

2,5

A

2905.12.00

– – Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изо
пропилов алкохол)

KG

0

A

2905.19.00

– – Други

KG

2,5

A

L 250/1790

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

2905.39.00

– – Други

KG

2,5

A

2905.44.00

– – D-Глюцитол (сорбитол)

KG

0

A

2905.45.00

– – Глицерол

KG

2,5

A

KG

0

A

KG

2,5

A

29.06

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни
– Цикланови, цикленови или циклотерпенови:
2906.11.00

29.07

– – Ментол
Феноли; фенолни алкохоли
– Монофеноли:

2907.19.00
29.15

– – Други
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните
анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; тех
ните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2915.11.00

– – Мравчена киселина

KG

2,5

A

2915.21.00

– – Оцетна киселина

KG

2,5

A

2915.29.00

– – Други

KG

2,5

A

29.18

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кисло
родни функционални групи и техните анхидриди, халоге
ниди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
– Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група,
но без друга кислородна функционална група, техните
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и
техните производни:
2918.14.00

– – Лимонена киселина

KG

2,5

A

2918.15.00

– – Соли и естери на лимонената киселина

KG

0

A

2918.22.00

– – o–Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

KG

0

A

29.22

Аминосъединения с кислородни функционални групи
– Аминоалкохоли, различни от тези с повече от един вид
кислородна функционална група, техните етери и естери;
соли на тези продукти:
2922.13.00

– – Триетаноламин и неговите соли

KG

2,5

A

2922.19.00

– – Други

KG

2,5

A

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

29.25

Наименование на продукта

L 250/1791

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Съединения с карбоксилимидна функционална група
(включително захарина и неговите соли) или с иминна
функционална група
– Имиди и техните производни; соли на тези продукти:

29.28

2925.11.00

– – Захарин и неговите соли

KG

0

A

2928.00.00

Органични производни на хидразина или на хидроксила
мина

KG

0

A

29.29

Съединения с други азотни функционални групи
2929.10.00

– Изоцианати

KG

2,5

A

2929.90.00

– Други

KG

2,5

A

29.36

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени
чрез синтез (включително и естествените концентрати),
както и техните производни, използвани главно като вита
мини, смесени или не помежду си, дори във всякакви раз
твори
– Витамини и техните производни, несмесени:
2936.21.00

– – ВитаминиA и техните производни

KG

0

A

2936.22.00

– – ВитаминB1 и неговите производни

KG

0

A

2936.24.00

– – D– или DL– пантотенова киселина (витаминB3 или
витамин B5) и техните производни

KG

0

A

2936.27.00

– – ВитаминC и неговите производни

KG

0

A

2936.28.00

– – ВитаминE и неговите производни

KG

0

A

2936.29.00

– – Други витамини и техните производни

KG

0

A

2936.90.00

– Други, включително естествените концентрати

KG

0

A

29.37

Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, ес
тествени или възпроизведени чрез синтез; техните произ
водни и структурни аналози, включително верижно моди
фицираните полипептиди, използвани главно като хормони
– Полипептидни хормони, протеинови хормони и глико
протеинови хормони, техните производни и структурни
аналози:
2937.11.00

– – Соматотропин, неговите производни и структурни ана
лози

G

0

A

2937.21.00

– – Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокорти
зон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)

G

0

A

L 250/1792
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

2937.23.00

– – Естрогени и прогестогени

G

0

A

2937.90.00

– – Други

G

0

A

29.39

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез
синтез, техните соли, етери, естери и други производни
– Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези
продукти:
2939.20.00

– Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на
тези продукти

KG

0

A

2939.49.00

– – Други

KG

0

A

KG

0

A

– Други
2939.99.00
29.41

– – Други
Антибиотици

2941.10.00

– Пеницилини и техните производни със структурата на
пеницилиновата киселина; соли на тези продукти

KG

0

A

2941.30.00

– Тетрациклини и техните производни; соли на тези про
дукти

KG

0

A

2941.40.00

– Хлорамфеникол и неговите производни; соли на тези
продукти

KG

0

A

2941.50.00

– Еритромицин и неговите производни; соли на тези про
дукти

KG

0

A

KG

0

A

29.42

Други органични съединения
2942.00.00

30.01

Други органични съединения
Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсу
шено състояние, дори под формата на прах; екстракти от
жлези и други органи или от техните секрети за органо-те
рапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстан
ции от човешки или животински произход, приготвени за
терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито
включени другаде

3001.20.00

– Екстракти от жлези или от други органи или от техните
секрети

KG

0

A

3001.90.00

– Други

KG

0

A

KG

0

A

30.02

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапев
тични, профилактични или диагностични цели; антисеруми,
други кръвни съставки и имунологични продукти, дори мо
дифицирани или получени по биотехнологичен път; вак
сини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение
на маите) и други подобни продукти
3002.10.00

– Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични
продукти, дори модифицирани или получени по биотех
нологичен път

16.9.2016 г.
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

3002.20.00

– Ваксини за хуманната медицина

KG

0

A

3002.30.00

– Ваксини за ветеринарната медицина

KG

0

A

3002.90.00

– Други

KG

0

A

30.03

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02,
30.05 или 30.06), съставени от продукти, смесени помежду
си, приготвени за терапевтични или профилактични цели,
но непредставени под формата на дози, нито пригодени за
продажба на дребно
3003.10.00

– Съдържащи пеницилини или производни на тези про
дукти със структура на пеницилиновата киселина, или
стрептомицини или производни на тези продукти

KG

0

A

3003.20.00

– Съдържащи други антибиотици

KG

0

A

– Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37,
но несъдържащи антибиотици:
3003.39.00

– – Други

KG

0

A

3003.40.00

– Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъ
държащи нито хормони, нито други продукти от №
29.37, нито антибиотици

KG

0

A

3003.90.00

– Други

KG

0

A

30.04

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02,
30.05 или 30.06), съставени от смесени или несмесени
продукти, приготвени за терапевтични или профилактични
цели, представени под формата на дози (включително тези
за трансдермално приложение) или пригодени за продажба
на дребно
3004.10.00

– Съдържащи пеницилини или производни на тези про
дукти със структура на пеницилиновата киселина, или
стрептомицини или производни на тези продукти

KG

0

A

3004.20.00

– Съдържащи други антибиотици

KG

0

A

KG

0

A

KG

0

A

KG

0

A

– Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37,
но несъдържащи антибиотици:
3004.31.00

– – Съдържащи инсулин

3004.32.00

– – Съдържащи кортикостероидни хормони,
производни или структурни аналози

3004.39.00

– – Други

техните
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гория

3004.40.00

– Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъ
държащи нито хормони, нито други продукти от №
29.37, нито антибиотици

KG

0

A

3004.50.00

– Други медикаменти, съдържащи витамини или други
продукти от № 29.36

KG

0

A

3004.90.00

– Други

KG

0

A

30.05

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
3005.10.00

– Пластири и други артикули със залепващ се слой

KG

0

A

3005.90.00

– Други

KG

0

A

30.06

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забе
лежка 4 от настоящата глава
3006.10.00

– Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за
хирургически шевове (включително стерилните резорби
руеми конци, употребявани в хирургията или стоматоло
гията) и стерилни лепила за органични тъкани, използ
вани в хирургията за затваряне на рани; стерилни лами
нарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства,
употребявани в хирургията или стоматологията; сте
рилни средства за предотвратяване на сраствания, из
ползвани в хирургията или стоматологията, дори резор
бируеми

KG

0

A

3006.20.00

– Реактиви, предназначени за определяне на кръвните
групи или фактори

KG

0

A

3006.30.00

– Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагно
стични реактиви, предназначени за приложение върху
пациенти

KG

0

A

3006.40.00

– Зъболекарски цименти и други материали за запълване
на зъби; цименти за възстановяване на костите

KG

0

A

3006.50.00

– Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказ
ване на първа медицинска помощ

KG

0

A

3006.60.00

– Противозачатъчни химически препарати на базата на
хормони, на други продукти от № 29.37 или на сперми
циди

KG

0

A

3006.70.00

– Препарати, представени под формата на гел, предназна
чени за използване в хуманната или ветиринарната меди
цина като лубриканти преди хирургически операции или
медицински преглед, или като свързващ агент между тя
лото и медицинските инструменти

KG

0

A

3006.91.00

– – Приспособления за стомия

KG

0

A

3006.92.00

– – Фармацевтични отпадъци

KG

0

A
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31.01

3101.00.00

Торове от животински или растителен произход, дори сме
сени помежду си или обработени химически; торове, полу
чени в резултат на смесване или химична обработка на про
дукти от животински или растителен произход

KG

0

A

31.02

Минерални или химични азотни торове
3102.10.00

– Карбамид, дори във воден разтвор

KG N

2,5

A

3102.21.00

– – Амониев сулфат

KG N

2,5

A

3102.29.00

– – Други

KG N

2,5

A

3102.30.00

– Амониев нитрат, дори във воден разтвор

KG N

2,5

A

3102.40.00

– Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други
неорганични материали без подхранващи свойства

KG N

2,5

A

3102.60.00

– Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев ни
трат

KG N

2,5

A

3102.90.00

– Други, включително смесите, непосочени в предходните
подпозиции

KG N

2,5

A

31.03

Минерални или химични фосфорни торове
3103.10.00

– Суперфосфати

KG P2O5

2,5

A

3103.90.00

– Други

KG P2O5

2,5

A

31.04

Минерални или химични калиеви торове
3104.20.00

– Калиев хлорид

KG K2O

2,5

A

3104.30.00

– Калиев сулфат

KG K2O

2,5

A

3104.90.00

– Други

KG K2O

2,5

A

31.05

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 опа
ковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg
3105.20.00

– Минерални или химични торове, съдържащи трите под
хранващи елемента: азот, фосфор и калий

KG

2,5

A

3105.30.00

– Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)

KG

2,5

A

3105.59.00

– – Други

KG

2,5

A

3105.90.00

– Други

KG

2,5

A
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Кате
гория

KG

7,5

A

KG

20

C1

KG

7,5

B21

KG

20

C1

KG

20

B1

KG

20

B1

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка
3 от настоящата глава, различни от тези в № 32.03, 32.04
или 32.05; неорганични продукти от видовете, използвани
като луминофори, дори с определен химичен състав
– Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид:
3206.11.00

32.08

– – Съдържащи тегловно 80 % или повече титанов диок
сид, изчислен в сухо вещество
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или хими
чески модифицирани естествени полимери, диспергирани
или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в за
бележка 4 от настоящата глава в митническата тарифа на
Мозамбик

3208.90.00
33.02

– Други
Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алко
холни разтвори) на базата на едно или повече от тези веще
ства от видовете, използвани като суровини в промишле
ността; други препарати на базата на ароматични вещества
от видовете, използвани за производството на напитки

3302.10.00

34.01

– От видовете, използвани за производството на храни или
напитки
Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и пре
парати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или
калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни орга
нични продукти и препарати, за миене на кожата, течни
или под формата на крем и пригодени за продажба на
дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и не
тъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун
или детергенти
– Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и
препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия,
вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или
покрити със сапун или детергенти:

3401.19.00
35.06

– – Други
Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; вся
какви продукти, употребявани за лепене, пригодени за про
дажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо
1 kg

3506.99.00
36.04

– – Други
Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу
градушка, сигнални огньове и други пиротехнически арти
кули

3604.90.00

– Други
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхи
битори на кълнене и регулатори на растежа на растенията,
дезинфекционни средства и други подобни, представени във
форми или опаковки за продажба на дребно или във вид
на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи,
съдържащи сяра, и хартиени мухоловки
3808.50.00

– Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от
настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик
– Други:

3808.91.00

– – Инсектициди

KG

0

A

3808.92.00

– – Фунгициди

KG

0

A

3808.93.00

– – Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на
растежа на растенията

KG

0

A

3808.99.00

– – Други

KG

2,5

A

38.11

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването,
добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства
за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и
други приготвени добавки за минерални масла (включи
телно за бензин) или за други течности, използвани за съ
щите цели както минералните масла
– Антидетонаторни препарати:
3811.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

38.21

3821.00.00

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми
(включително вирусите и подобни организми) или расти
телни, човешки или животински клетки

KG

0

A

38.22

3822.00.00

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв
носител, приготвени диагностични или лабораторни реак
тиви, дори представени върху носител, различни от посоче
ните в № 30.02 или 30.06; сертифицирани еталонни мате
риали

KG

0

A

39.01

Полимери на етилена в първични форми
3901.10.00

– Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94

KG

2,5

A

3901.20.00

– Полиетилен с относителна плътност, равна на или по-го
ляма от 0,94

KG

2,5

A

3901.90.00

– Други

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.02

Полимери на пропилена или на други олефини в първични
форми
3902.10.00

– Полипропилен
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

3902.20.00

– Полиизобутилен

KG

2,5

A

3902.30.00

– Съполимери на пропилена

KG

2,5

A

3902.90.00

– Други

KG

2,5

A

39.03

Полимери на стирена в първични форми
– Полистирен:
3903.11.00

– – За експандиране

KG

2,5

A

3903.19.00

– – Други

KG

2,5

A

3903.20.00

– Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN)

KG

2,5

A

3903.30.00

– Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS)

KG

2,5

A

3903.90.00

– Други

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.04

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани
олефини в първични форми
3904.10.00

– Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества
– Друг поли(винилхлорид):

3904.22.00

– – Пластифициран

KG

2,5

A

3904.40.00

– Други съполимери на винилхлорида

KG

2,5

A

3904.50.00

– Полимери на винилиденхлорида

KG

2,5

A

– Флуорирани полимери:
3904.61.00

– – Политетрафлуоретилен (тефлон)

KG

2,5

A

3904.69.00

– – Други

KG

2,5

A

3904.90.00

– Други

KG

2,5

A

39.05

Полимери на винилацетата или на други винилови естери в
първични форми; други винилови полимери в първични
форми
– Поли(винилацетат):
3905.12.00

– – Във водна дисперсия

KG

2,5

A

3905.19.00

– – Други

KG

2,5

A
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

3905.21.00

– – Във водна дисперсия

KG

2,5

A

3905.29.00

– – Други

KG

2,5

A

3905.30.00

– Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани
ацетатни групи

KG

2,5

A

3905.91.00

– – Съполимери

KG

2,5

A

3905.99.00

– – Други

KG

2,5

A

39.06

Акрилови полимери в първични форми
3906.10.00

– Поли(метилметакрилат)

KG

2,5

A

3906.90.00

– Други

KG

2,5

A

39.07

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в пър
вични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни по
лиестери и други полиестери в първични форми
3907.10.00

– Полиацетали

KG

2,5

A

3907.20.00

– Други полиетери

KG

2,5

A

3907.30.00

– Епоксидни смоли

KG

2,5

A

3907.50.00

– Алкидни смоли

KG

2,5

A

3907.60.00

– Поли(етилентерефталат)

KG

2,5

A

3907.70.00

– Поли(млечна киселина)

KG

2,5

A

– Други полиестери:
3907.91.00

– – Ненаситени

KG

2,5

A

3907.99.00

– – Други

KG

2,5

A

KG

2,5

A

39.08

Полиамиди в първични форми
3908.90.00

39.09

– Други
Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични
форми

3909.10.00

– Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли

KG

2,5

A

3909.20.00

– Меламинови смоли

KG

2,5

A

L 250/1800

Глава

39.10

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

3909.30.00

– Други аминосмоли

KG

2,5

A

3909.40.00

– Фенолни смоли

KG

2,5

A

3909.50.00

– Полиуретани

KG

2,5

A

3910.00.00

Силикони в първични форми

KG

2,5

A

39.11

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, по
лисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в
забележка 3 от настоящата глава в митническата тарифа на
Мозамбик, неупоменати, нито включени другаде, в пър
вични форми
3911.10.00

– Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, ку
маронинденови смоли и политерпени

KG

2,5

A

3911.90.00

– Други

KG

2,5

A

39.12

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати,
нито включени другаде, в първични форми
– Целулозни ацетати:
3912.12.00

– – Пластифицирани

KG

2,5

A

3912.20.00

– Целулозни нитрати (включително колодия)

KG

2,5

A

3912.31.00

– – Карбоксиметилцелулоза и нейните соли

KG

2,5

A

3912.39.00

– – Други

KG

2,5

A

3912.90.00

– Други

KG

2,5

A

39.13

39.14

Естествени полимери (например алгинова киселина) и мо
дифицирани естествени полимери (например втвърдени
протеини, химични производни на естествения каучук),
неупоменати, нито включени другаде, в първични форми
3913.10.00

– Алгинова киселина, нейните соли и естери

KG

2,5

A

3913.90.00

– Други

KG

2,5

A

3914.00.00

Обменители на йони на основата на полимерите от №
39.01 до 39.13, в първични форми

KG

2,5

A

39.15

Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси
3915.10.00

– От полимери на етилена

KG

2,5

A

3915.90.00

– От други пластмаси

KG

2,5

A

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

39.16

Наименование на продукта

L 250/1801

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер
на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна),
пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обра
ботка, но необработени по друг начин
3916.10.00

– От полимери на етилена

KG

7,5

A

3916.20.00

– От полимери на винилхлорида

KG

7,5

A

3916.90.00

– От други пластмаси

KG

7,5

A

KG

7.5

B21

39.17

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности
(например свръзки, колена, муфи)
3917.10.00

– Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целу
лозни пластмаси
– Тръби и маркучи, твърди:

3917.21.00

– – От полимери на етилена

KG

7,5

B21

3917.22.00

– – От полимери на пропилена

KG

7,5

B21

3917.23.00

– – От полимери на винилхлорида

KG

7,5

B21

3917.29.00

– – От други пластмаси

KG

7,5

B21

3917.31.00

– – Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи наля
гане минимум 27,6 МРа

KG

7,5

B21

3917.32.00

– – Други, неподсилени и несъчетани с други материали,
без принадлежности

KG

7,5

B21

3917.33.00

– – Други, неподсилени и несъчетани с други материали, с
принадлежности

KG

7,5

B21

3917.39.00

– – Други

KG

7,5

B21

3917.40.00

– Принадлежности

KG

7,5

B21

39.18

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 в митническата тарифа на Мозамбик
3918.10.00

– От полимери на винилхлорида

M2

7,5

B21

3918.90.00

– От други пластмаси

M2

7,5

B21

39.19

Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фо
лио и други плоски форми, дори на роли
3919.10.00

– На роли с широчина, непревишаваща 20 сm

KG

20

B1

3919.90.00

– – Други

KG

20

B1

L 250/1802
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39.20

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непоре
сти пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка,
нито по друг начин съчетани с други материали
3920.10.00

– От полимери на етилена

KG

20

B1

3920.20.10

– – Моноаксиално ориентирани

KG

20

B1

3920.20.90

– – Биаксиално ориентирани

KG

7,5

B21

3920.30.00

– От полимери на стирена

KG

20

B1

3920.43.00

– – Съдържащи тегловно не по-малко от 6 % пластифика
тори

KG

20

B1

3920.49.00

– – Други

KG

20

B1

3920.51.00

– – От поли(метилметакрилат)

KG

7,5

B21

3920.59.00

– – Други

KG

7,5

B21

3920.61.00

– – От поликарбонати

KG

20

B1

3920.62.00

– – От поли(етилентерефталат)

KG

7,5

B21

3920.63.00

– – От ненаситени полиестери

KG

7,5

B21

3920.69.00

– – От други полиестери

KG

7,5

B21

3920.71.00

– – От регенерирана целулоза

KG

7,5

B21

3920.73.00

– – От целулозен ацетат

KG

7,5

B21

3920.79.00

– – От други производни на целулозата

KG

7,5

B21

3920.91.00

– – От поли(винилбутирал)

KG

7,5

B21

3920.93.00

– – От аминосмоли

KG

7,5

B21

3920.94.00

– – От фенолни смоли

KG

7,5

B21

3920.99.00

– – От други пластмаси

KG

20

B1

KG

20

B1

39.21

Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пла
стини
– Порести продукти:
3921.11.00

– – От полимери на стирена
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L 250/1803

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

3921.12.10

– – Моноаксиално ориентирани

KG

20

B1

3921.12.90

– – Биаксиално ориентирани

KG

7,5

B21

3921.13.10

– – Агломерирани полиуретанови блокове с дебелина
50 cm или повече

KG

7,5

B21

3921.13.90

– – – Други

KG

20

B1

3921.14.00

– От регенерирана целулоза

KG

7,5

B21

3921.19.00

– – От други пластмаси

KG

20

B1

3921.90.00

– Други

KG

7,5

C21

39.22

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии
и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и по
добни санитарни или хигиенни артикули
3922.20.00

– Седалки и капаци за тоалетни чинии

KG

20

B1

3922.90.00

– Други

KG

20

B1

39.23

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пласт
масови тапи, капаци, капсули и други приспособления за
затваряне
3923.10.00

– Кутии, каси, щайги и подобни артикули

KG

20

B1

3923.21.00

– – От полимери на етилена

KG

20

B1

3923.29.10

– – – От мултиаксиални пластмаси за опаковане във ва
куум

KG

7,5

C21

3923.29.90

– – От други пластмаси

KG

20

C1

3923.30.10

– – Горещо пресовани чаши от поливинилхлорид или по
лиестери

KG

7,5

C21

3923.30.20

– – Опаковки за медикаменти и продукти за лична хи
гиена

KG

7,5

C21

3923.30.30

– – Заготовки за производството на бутилки

KG

7,5

C21

3923.30.90

– – Други

KG

20

C1

3923.40.10

– – Касети за звукозапис, без магнитна лента, дори с ку
тии

KG

7,5

B21

3923.40.90

– – Други

KG

20

B1

3923.50.00

– Тапи, капаци и други приспособления за затваряне

KG

7,5

C21

3923.90.00

– Други

KG

20

B1

L 250/1804
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39.24

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня,
други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули
3924.10.00

– Съдове и прибори за сервиране или за кухня

KG

20

B1

3924.90.00

– Други

KG

20

B1

39.25

Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неу
поменати, нито включени другаде
3925.10.00

– Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост, пре
вишаваща 300 литра

KG

20

C1

3925.20.00

– Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати

KG

7,5

B21

3925.30.00

– Капаци, щори (включително венецианските щори) и по
добни артикули и техните части

KG

7,5

B21

3925.90.00

– Други

KG

7,5

B21

39.26

Други изделия от пластмаси и изделия от другите мате
риали от № 39.01 до № 39.14
3926.10.00

– Канцеларски и училищни артикули

KG

20

B1

3926.20.00

– Облекла и принадлежности към тях (включително ръка
вици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст)

KG

20

B1

3926.30.00

– Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни

KG

20

B1

3926.40.00

– Статуетки и други предмети за украса

KG

20

B1

3926.90.10

– – Поплавъци за риболов

KG

2,5

A

3926.90.20

– – Части за позициите в раздел XVII и в глави 90 и 91

KG

7,5

B21

3926.90.30

– – Основи за метли, четки и за бърсалки от пластмаса

KG

7,5

A

3926.90.90

– – Други

KG

20

B1

KG

2,5

A

KG

2,5

A

40.01

Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и анало
гични естествени гуми в първични форми или на плочи, ли
стове или ленти
4001.10.00

– Латекс от естествен каучук, дори предвулканизиран
– Естествен каучук под други форми:

4001.22.00

– – Технически специфицирани каучуци (TSNR)
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L 250/1805

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4001.29.00

– – Други

KG

2,5

A

4001.30.00

– Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени
гуми

KG

2,5

A

40.02

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от
масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти;
смеси от продуктите от № 40.01 с продукти от настоящата
позиция, в първични форми или на плочи, листове или
ленти
– Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран стиренбутадиенов каучук (XSBR):
4002.11.00

– – Латекс

KG

2,5

A

4002.19.00

– – Други

KG

2,5

A

4002.39.00

– – Други

KG

2,5

A

4002.41.00

– – Латекс

KG

2,5

A

4002.49.00

– – Други

KG

2,5

A

4002.99.00

– – Други

KG

2,5

A

40.03

4003.00.00

Регенериран каучук в първични форми или на плочи, ли
стове или ленти

KG

2,5

A

40.04

4004.00.00

Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори
раздробени на прах или гранули

KG

2,5

A

40.05

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или
на плочи, листове или ленти
4005.10.00

– Каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид

KG

2,5

A

4005.20.00

– Разтвори; дисперсии, различни от включените в подпози
ция 4005.10

KG

2,5

A

4005.91.00

– – Плочи, листове и ленти

KG

2,5

A

4005.99.00

– – Други

KG

2,5

A

40.06

Други форми (например пръчки, тръби, профили) и арти
кули (например дискове, шайби), от невулканизиран каучук
4006.10.00

– Профили за поправка на гуми

KG

7,5

B21

4006.90.00

– Други

KG

7,5

B21

L 250/1806
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40.07

4007.00.00

40.08

Наименование на продукта

Нишки и въжета от вулканизиран каучук

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран
невтвърден каучук
– От порест каучук
4008.11.00

– – Плочи, листове и ленти

KG

7,5

A

4008.19.00

– – Други

KG

7,5

A

4008.21.00

– – Плочи, листове и ленти

M2

7,5

A

4008.29.00

– – Други

KG

7,5

A

40.09

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук, дори
с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)
– Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други
материали:
4009.11.00

– – Без принадлежности

KG

7,5

B21

4009.12.00

– – С принадлежности

KG

7,5

B21

– Подсилени или по друг начин комбинирани само с ме
тал
4009.21.00

– – Без принадлежности

KG

7,5

B21

4009.22.00

– – С принадлежности

KG

7,5

B21

4009.31.00

– – Без принадлежности

KG

7,5

B21

4009.32.00

– – С принадлежности

KG

7,5

B21

4009.41.00

– – Без принадлежности

KG

7,5

B21

4009.42.00

– – С принадлежности

KG

7,5

B21

40.10

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулкани
зиран каучук
– Транспортни ленти:
4010.11.00

– – Подсилени само с метал

KG

7,5

B21

4010.12.00

– – Подсилени само с текстилни материали

KG

7,5

B21
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4010.19.00

Наименование на продукта

– – Други

L 250/1807

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

– Трансмисионни ремъци
4010.31.00

– – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, с V–жлебове, с дължина на обикол
ката от външната страна, превишаваща 60 сm, но не
превишаваща 180 сm

KG

7,5

B21

4010.32.00

– – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, различни от тези с V–жлебове, с дъл
жина на обиколката от външната страна, превишаваща
60 сm, но непревишаваща 180 сm

KG

7,5

B21

4010.33.00

– – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, с V–жлебове, с дължина на обикол
ката от външната страна, превишаваща 180 сm, но не
превишаваща 240 сm

KG

7,5

B21

4010.34.00

– – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно на
пречно сечение, различни от тези с V–жлебове, с дъл
жина на обиколката от външната страна, превишаваща
180 сm, но непревишаваща 240 сm

KG

7,5

B21

4010.35.00

– – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни),
с дължина на обиколката от външната страна, преви
шаваща 60 сm, но непревишаваща 150 сm

KG

7,5

B21

4010.36.00

– – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни),
с дължина на обиколката от външната страна, преви
шаваща 150 сm, но непревишаваща 198 сm

KG

7,5

B21

4010.39.00

– – Други

KG

7,5

B21

40.11

Пневматични гуми от каучук, нови
4011.10.00

– От видовете, използвани за пътнически автомобили
(включително товарно- пътническите и състезателните
автомобили)

P/ST

20

B1

4011.20.00

– От видовете, използвани за автобуси или камиони

P/ST

20

B1

4011.30.00

– От видовете, използвани в авиацията

P/ST

7,5

B21

4011.40.00

– От видовете, използвани за мотоциклети

P/ST

20

B1

4011.50.00

– От видовете, използвани за велосипеди

P/ST

20

B1

– Други, с рисунка „рибена кост“ или други подобни ри
сунки:
4011.61.00

– – От видовете, използвани за селскостопански и лесо
въдни превозни средства и съоръжения

P/ST

20

B1

4011.62.00

– – От видовете, използвани за строителни и инду
стриални превозни средства и съоръжения, за джанти
с диаметър, непревишаващ 61 cm

P/ST

20

B1

4011.63.00

– – От видовете, използвани за строителни и инду
стриални превозни средства и съоръжения, за джанти
с диаметър, превишаващ 61 cm

P/ST

20

B1

L 250/1808

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4011.69.00

– – Други

P/ST

20

B1

4011.92.00

– – От видовете, използвани за селскостопански и лесо
въдни превозни средства и съоръжения

P/ST

20

B1

4011.93.00

– – От видовете, използвани за строителни и инду
стриални превозни средства и съоръжения, за джанти
с диаметър, непревишаващ 61 cm

P/ST

20

B1

4011.94.00

– – От видовете, използвани за строителни и инду
стриални превозни средства и съоръжения, за джанти
с диаметър, превишаващ 61 cm

P/ST

20

B1

4011.99.00

– – Други

P/ST

20

C1

P/ST

20

B1

40.13

Вътрешни гуми от каучук
4013.20.00

40.14

– От видовете, използвани за велосипеди
Хигиенни или фармацевтични артикули (включително би
берони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части
от втвърден каучук

4014.10.00

– Презервативи

KG

0

A

4014.90.00

– Други

KG

2,5

A

– Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:

PA

0

A

4015.11.00

– – Хирургически

PA

7,5

B21

4015.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

4015.90.00

– Други

40.15

Облекла и принадлежности към тях (включително ръка
вици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), от
вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба

40.16

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук
4016.10.00

– От порест каучук

KG

20

B1

4016.91.00

– – Подови настилки и изтривалки

KG

7,5

B21

4016.92.00

– – Гуми за изтриване

KG

0

A

4016.93.00

– – Уплътнители

KG

7,5

B21

4016.94.00

– – Противоударни предпазители (кранци), дори наду
ваеми, за акостиране на кораби

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1809

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4016.95.00

– – Други надуваеми артикули

KG

20

B1

4016.99.00

– – Други

KG

20

B1

40.17

Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми,
включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден
каучук
4017.00.10

– В насипно състояние или на блокове, плочи, листове,
ленти, пръчки, профили или тръби

KG

7,5

B21

4017.00.20

– Отпадъци, прах и остатъци от втвърден каучук

KG

2,5

A

4017.00.30

– – Части за позициите в раздел XVII и в глави 90 и 91

KG

7,5

B21

4017.00.90

– Други изделия

KG

20

B1

41.01

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително бивол
ските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, су
шени, варосани, пиклирани или консервирани по друг на
чин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени
по друг начин), дори обезкосмени или цепени
4101.20.00

– Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непревишаващо
8 kg, когато са сушени, 10 kg, когато са сухо осолени, и
16 kg, когато са пресни, мокро осолени или консерви
рани по друг начин

KG

2,5

A

4101.50.00

– Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg

KG

2,5

A

KG

2,5

A

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.03

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варо
сани, пиклирани или консервирани по друг начин, но не
дъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг на
чин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези,
които са изключени със забележка 1, буква б) или в) от на
стоящата глава
4103.90.00

41.04

– Други
Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включи
телно биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори це
пени, но необработени по друг начин
– В мокро състояние (включително wet–blue):

4104.19.00
41.07

– – Други
Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, вклю
чително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък
(включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени,
дори цепени, различни от тези от № 41.14
– Цели кожи

4107.11.00

– – Лицеви кожи, нецепени

L 250/1810

Глава

41.12

Код по ХС

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4107.99.00

– – Други

M2

7,5

B21

4112.00.00

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени,
включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори це
пени, различни от тези от № 41.14

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

41.13

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително
обработени, включително пергаментирани кожи, обезкос
мени, дори цепени, различни от тези от № 41.14
4113.90.00

41.14

– Други
Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано
маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или
друго покритие; метализирани кожи

4114.10.00

41.15

42.01

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано
маслено-формалиново дъбени кожи)
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; стър
готини, прах и брашно от кожа

4115.10.00

– Възстановена кожа на базата на кожа или кожени
влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на
рула

M2

7,5

B21

4201.00.00

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни
(включително ремъци, поводи, наколенници, намордници,
седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни арти
кули) от всякакъв вид материали

KG

20

B1

42.02

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и
куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи
за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музи
кални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни
чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чан
тички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли,
портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, ке
сии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни ар
тикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за
златарски изделия и други подобни, от естествена или въз
становена кожа, от пластмасови листове, от текстилни мате
риали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло
или в по- голямата си част с тези материали или с хартия
– Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и
куфарчета за документи, папки, ученически чанти и
други подобни:
4202.11.00

– – С външна повърхност от естествена или от възстано
вена кожа

P/ST

20

B1

4202.12.00

– – С външна повърхност от пластмаси или от текстилни
материали

P/ST

20

B1

4202.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG
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Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4202.21.00

– – С външна повърхност от естествена или от възстано
вена кожа

P/ST

20

B1

4202.22.00

– – С външна повърхност от пластмасови листове или от
текстилни материали

P/ST

20

B1

4202.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

4202.31.00

– – С външна повърхност от естествена или от възстано
вена кожа

P/ST

20

B1

4202.32.00

– – С външна повърхност от пластмасови листове или от
текстилни материали

P/ST

20

B1

4202.39.00

– – Други

P/ST

20

B1

4202.91.00

– – С външна повърхност от естествена или от възстано
вена кожа

P/ST

20

B1

4202.92.00

– – С външна повърхност от пластмасови листове или от
текстилни материали

P/ST

20

B1

4202.99.00

– – Други

P/ST

20

B1

42.03

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или
възстановена кожа
4203.10.00

– Облекла

KG

20

B1

4203.21.00

– – Специално предназначени за практикуване на спорт

PA

7,5

B21

4203.29.00

– – Други

PA

20

B1

4203.30.00

– Колани, поясоци и колани с презрамки

KG

20

B1

4203.40.00

– Други допълнения към облеклото

KG

20

B1

42.05

4205.00.00

Други изделия от естествена или възстановена кожа

KG

20

B1

42.06

4206.00.00

Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни ме
хури или от сухожилия

KG

20

B1

P/ST

7,5

B21

43.02

Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително
главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и из
резки), несъединени или съединени (но не посредством
други материали), различни от включените в № 43.03
– Цели кожухарски кожи, дори без главите, опашките или
крачетата, несъединени:
4302.19.00

– – Други

L 250/1812

Глава

16.9.2016 г.

Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4302.20.00

– Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и из
резки, несъединени

KG

7,5

B21

43.03

43.04

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от
кожухарски кожи
4303.90.00

– Други

KG

20

B1

4304.00.00

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени ко
жухарски кожи

KG

20

B1

44.01

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, топ
чета или в подобни форми
4401.10.00

– Дърва за горене под всякаква форма

KG

2,5

A

4401.30.00

– Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломе
рирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в
подобни форми

KG

2,5

A

44.02

Дървени въглища (включително въглищата от черупки или
костилки), дори агломерирани
4402.10.00

– От бамбук

KG

2,5

A

4402.90.00

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

KG

2,5

A

44.03

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без бе
ловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
4403.10.00

– Обработен с боя, креозот или други консерванти

M3

2,5

A

4403.20.00

– Друг, иглолистен

M3

2,5

A

4403.41.00

– – Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и ме
ранти бакау

M3

2,5

A

4403.49.00

– – Друг

M3

2,5

A

4403.91.00

– – От дъб (Quercus spp.)

M3

2,5

A

4403.99.00

– – Други

M3

2,5

A

KG

7,5

B21

44.04

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 зао
блен, но нестругован, нито извит и нито обработен по ня
какъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри,
дръжки на инструменти или други подобни; дървени
пръчки, ленти и други подобни
4404.10.00

– От иглолистен дървен материал

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

4404.20.00
44.06

Наименование на продукта

– От друг дървен материал

L 250/1813

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

M3

7,5

B21

Дървени траверси за железопътни или подобни линии
4406.90.00

44.07

– Други
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или кли
нозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407.10.00

– Иглолистен

M3

7,5

B21

4407.21.00

– – Махагон (Swietenia spp.)

M3

7,5

B21

4407.22.00

– – Вирола, имбуия и балса

M3

7,5

B21

4407.25.00

– – Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, ме
ранти бакау

M3

7,5

B21

4407.27.00

– – Сапели

M3

7,5

B21

4407.28.00

– – Ироко

M3

7,5

B21

4407.29.00

– – Друг

M3

7,5

B21

4407.91.00

– – От дъб (Quercus spp.)

M3

7,5

B21

4407.93.00

– – От клен (Acer spp.)

M3

7,5

B21

4407.94.00

– – От череша (Prunus spp.)

M3

7,5

B21

4407.95.00

– – От ясен (Fraxinus spp.)

M3

7,5

B21

4407.99.00

– – Друг

M3

7,5

B21

44.08

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез на
цепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за
шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и
друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръ
гообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или
клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm
4408.10.00

– От иглолистен дървен материал

M3

7,5

B21

4408.31.00

– – Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, ме
ранти бакау

M3

7,5

B21

4408.39.00

– – Друг

M3

7,5

B21

4408.90.00

– Друг

M3

7,5

B21

L 250/1814

Глава

Официален вестник на Европейския съюз
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Код по ХС

44.09

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

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 няколко ръбове или
страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съеди
нен
4409.10.00

– Иглолистен

M3

7,5

B21

4409.21.00

– – От бамбук

M3

7,5

B21

4409.29.00

– – Други

M3

7,5

B21

44.10

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented
strand board“(OSB) и подобни плочи (например „wafer
boards“) от дървен материал или от други дървесинни мате
риали, дори агломерирани със смоли или с други орга
нични свързващи вещества
– От дърво
4410.11.00

– – Плочи от дървесни частици

M3

7,5

B21

4410.12.00

– – Плочи, наречени „oriented strand board“(ОSВ)

M3

7,5

B21

4410.19.00

– – Други

M3

7,5

B21

4410.90.00

– Други

M3

7,5

B21

44.11

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дърве
синни материали, дори агломерирани със смоли или други
органични свързващи вещества
– Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF):
4411.12.00

– – С дебелина, непревишаваща 5 mm

M2

7,5

B21

4411.13.00

– – С дебелина, превишаваща 5mm, но непревишаваща
9 mm

M2

7,5

B21

4411.14.00

– – С дебелина, превишаваща 9 mm

M2

7,5

B21

– Други
4411.92.00

– – С плътност, превишаваща 0,8g/cm3

M2

7,5

B21

4411.93.00

– – С плътност, превишаваща 0,5g/cm3, но непревишаваща
0,8 g/cm3

M2

7,5

B21

4411.94.00

– – С плътност, превишаваща 0,5 g/cm3

M2

7,5

B21

16.9.2016 г.
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44.12

Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

M3

7,5

B21

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дър
вен материал
4412.10.00

– От бамбук
– Друг шперплат, съставен изключително от дървесни ли
стове (различни от бамбука), с единична дебелина, не
превишаваща 6mm

4412.31.00

– – С най-малко един външен пласт от тропическите дър
весни видове, посочени в забележка 2 кьм подпози
циите от настоящата глава в митническата тарифа на
Мозамбик

M3

7,5

B21

4412.39.00

– – Други

M3

7,5

B21

4412.94.00

– – С дъсчена, летвена или лентова сърцевина

M3

7,5

B21

4412.99.00

– – Други

M3

7,5

B21

44.13

4413.00.00

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

KG

7,5

B21

44.14

4414.00.00

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други
подобни

KG

20

B1

44.15

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от
дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени
палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дър
вени подпори за палети
4415.10.00

– – Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи;
барабани за кабели

KG

7,5

B21

4415.20.00

– Обикновени палети, бокс палети и други товароноси
тели; подпори за палети

KG

7,5

A

44.16

4416.00.00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните
части, от дървен материал, включително заготовките за
дъги

KG

7,5

B21

44.17

4417.00.00

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

KG

7,5

B21

44.18

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво,
включително порестите дървесни плочи, съединени плочи
за подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „sha
kes“), от дървен материал
4418.10.00

– Прозорци, френски прозорци и техните каси

KG

7,5

B21

4418.20.00

– Врати и техните каси и прагове

KG

7,5

B21

4418.40.00

– Кофражи за бетониране

KG

7,5

B21

4418.50.00

– Покривни шиндри

KG

7,5

B21

L 250/1816
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Наименование на продукта

– Стълбове и греди

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

– Сглобени плочи за подови покрития

44.19

4418.71.00

– – За мозаичен под

KG

7,5

B21

4418.72.00

– – Други, многослойни

KG

7,5

B21

4418.79.00

– Други

KG

7,5

B21

4419.00.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен ма
териал

KG

20

B1

44.20

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ков
чежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изде
лия и други подобни, от дървен материал; статуетки и
други изделия за украса, от дървен материал; артикули за
вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в
глава 94
4420.10.00

Статуетки и други изделия за украса от дървен материал

KG

20

B1

4420.90.00

– Други

M3

20

B1

44.21

45.02

Други изделия от дървен материал
4421.10.00

– Закачалки за облекла

P/ST

20

B1

4421.90.10

– – Кибритени клечки

KG

7,5

B21

4421.90.20

– – Основи за метли, четки и за бърсалки от пластмаса

KG

7,5

B21

4421.90.90

– – Други

KG

20

B1

4502.00.00

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна
форма или представен под формата на кубове, плочи, ли
стове или ленти с квадратна или правоъгълна форма (вклю
чително заготовките за тапи с незаоблени краища)

KG

7,5

B21

45.03

Изделия от естествен корк
4503.10.00

– Тапи

KG

7,5

B21

4503.90.00

– Други

KG

7,5

B21

45.04

Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изде
лия от агломериран корк
4504.10.00

– Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки с вся
каква форма; плътни цилиндри, включително дисковете

KG

7,5

B21

4504.90.00

– Други

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

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 (на
пример рогозки, изтривалки и решетки)
– Рогозки, изтривалки и решетки от растителни материали:
4601.21.00

– – От бамбук

KG

20

B1

4601.22.00

– – От ратан

KG

20

B1

4601.29.00

– – Други

KG

20

B1

4601.99.00

– – Други

KG

20

B1

46.02

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от
материалите за плетене или конфекционирани с помощта
на артикулите от № 46.01; изделия от луфа
– От растителни материали
4602.11.00

– – От бамбук

KG

20

B1

4602.12.00

– – От ратан

KG

20

B1

4602.19.00

– Други

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

47.06

– Влакнести маси, получени от хартия или картон за реци
клиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести
целулозни материали
4706.30.00

– Други от бамбук
– Други:

4706.93.00
47.07

48.01

– – Полухимични
Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци)

4707.10.00

– От неизбелени крафт хартии или картони или от навъл
нени хартии или картони

KG

7,5

B21

4707.30.00

– Хартии или картони, получени главно от механична маса
(например вестници, списания и подобни печатни изда
ния)

KG

7,5

B21

4707.90.00

– Други, включително несортирани отпадъци и остатъци

KG

7,5

B21

4801.00.00

Вестникарска хартия, на роли или на листове

KG

2,5

A

L 250/1818

Глава

Код по ХС
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Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за
писане, печатане или други графични цели, и хартии и кар
тони за карти или за ленти за перфориране, неперфори
рани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, с всякакви размери, различни от хартиите от №
48.01 или 48.03; хартии и картони, произведени на от
делни листове (ръчно отлята хартия)
4802.10.00

– Хартии и картони, произведени на отделни листове
(ръчно отлята хартия)

KG

2,5

A

4802.20.00

– Основи от хартии и картони за светлочувствителни, то
плочувствителни или електрочувствителни хартии или
картони

KG

2,5

A

4802.40.00

– Основи от хартии за тапети

KG

2,5

A

4802.54.00

– – С тегло, по-малко от 40 g/m2

KG

2,5

A

4802.55.00

– – С тегло 40g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/
m2, на роли

KG

2,5

A

4802.56.00

– – С тегло 40g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/
m2, на листове, на които едната страна не превишава
435 mm и другата страна не превишава 297 mm в
несгънато положение

KG

2,5

A

4802.57.00

– – Други, с тегло 40g/ m2 или повече, но непревишаващо
150 g/m2

KG

2,5

A

4802.58.00

– – С тегло, превишаващо 150g/m2

KG

2,5

A

4802.61.00

– – На роли

KG

2,5

A

4802.62.00

– – На листове, на които едната страна не превишава
435mm и другата страна не превишава 297 mm в не
сгънато положение

KG

2,5

A

4802.69.00

– – Други

KG

2,5

A

4803.00.00

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хар
тия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсу
шаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за
домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна
вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плиси
рани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оц
ветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли
или на листове

KG

2,5

A

KG

2,5

A

48.04

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или
на листове, различни от тези в № 48.02 или 48.03
– Крафтлайнер:
4804.11.00

– – Неизбелен

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

– – Други

L 250/1819

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

2,5

A

KG

2,5

A

– Крафт хартии за торби:
4804.29.00

– – Други
– Други крафт хартии и крафт картони, с тегло, непреви
шаващо 150g/m2

4804.31.00

– – Неизбелени

KG

2,5

A

4804.39.00

– – Други

KG

2,5

A

4804.41.00

– – Неизбелени

KG

2,5

A

4804.49.00

– – Други

KG

2,5

A

4804.59.00

– – Други

KG

7,5

B21

48.05

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на ли
стове, непретърпели допълнителна преработка или обра
ботки, различни от посочените в забележка 3 от настоя
щата глава в митническата тарифа на Мозамбик.
– Хартия за навълняване, наречена „fluting“ (за вълнообраз
ния слой на велпапе)
4805.11.00

– – Полухимична хартия за навълняване

KG

2,5

A

4805.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

4805.30.00

– Сулфитна амбалажна хартия

KG

7,5

A

4805.40.00

– Филтърна хартия и картон

KG

7,5

B21

4805.50.00

– Филцова хартия и картон

KG

7,5

B21

4805.92.00

– С тегло, превишаващо 150 g/m2, но по-малко от 225 g/
m2

KG

7,5

B21

4805.93.00

– С тегло, равно на или по-голямо от 225 g/m2

KG

7,5

B21

48.06

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), мас
лоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други калан
дрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли
или на листове
4806.10.00

– Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони)

KG

20

B1

4806.20.00

– Маслоустойчиви хартии

KG

20

B1

4806.30.00

– Паус

KG

20

B1

L 250/1820
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4806.40.00

– Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, про
зрачни или полупрозрачни

KG

20

B1

4807.00.00

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез
слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно
подсилени, на роли или на листове

KG

7,5

B21

48.08

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залеп
ване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или пер
форирани, на роли или на листове, различни от хартиите
от № 48.03
4808.10.00

– Навълнени хартии и картони, дори перфорирани

KG

7,5

B21

4808.20.00

– Крафт хартии за торби: крепирани, плисирани, дори ре
лефно щамповани или перфорирани

KG

7,5

B21

4808.30.00

– Други крафт хартии, крепирани, плисирани, дори ре
лефно щамповани или перфорирани

KG

7,5

B21

4808.90.00

– Други

KG

7,5

B21

48.09

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 напеча
тани, на роли или на листове
4809.20.00

– Хартии, наречени „автокопирни“

KG

20

B1

4809.90.00

– Други

KG

20

B1

48.10

Хартии и картони, на които едната или двете страни са по
крити с каолин или други неорганични вещества, със или
без свързващи материали, с изключение на всякакво друго
покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно деко
рирани или печатани, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери
– Хартии и картони от видовете, използвани за писане, пе
чатане или за други графични цели, без влакна, получени
по механичен или химико-механичен способ, или на
които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съ
държание са от такива влакна:
4810.13.00

– – На роли

KG

7,5

B21

4810.14.00

– – На листове, на които едната страна не превишава
435 mm и другата страна не превишава 297 mm в
несгънато положение

KG

7,5

B21

4810.19.00

– – Други

KG

20

B1

4810.22.00

– – Лека грундирана хартия, наречена „LWC“

KG

20

B1
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

4810.29.00

– – Други

KG

20

B1

4810.31.00

– – Равномерно избелени в масата си и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от
дървесни влакна, получени по химичен способ, с те
гло, непревишаващо 150 g/m2

KG

7,5

B21

4810.39.00

– – Други

KG

20

B1

4810.99.00

– – Други

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.11

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни
влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно
оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с вся
какви размери, различни от продуктите от № 48.03, 48.09
или 48.10
4811.10.00

– Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани
с катран, битум или асфалт
– Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой:

4811.41.00

– – Самозалепващи

KG

7,5

B21

4811.49.00

– – Други

KG

20

B1

– Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити
с пластмаси (с изключение на лепилата):

48.12

4811.51.00

– – Избелени, с тегло наm2, превишаващо 150 g

KG

7,5

B21

4811.59.00

– – – Други

KG

20

B1

4811.60.00

– Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити
с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол

KG

7,5

B21

4811.90.00

– Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целу
лозни влакна

KG

7,5

B21

4812.00.00

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

KG

7,5

B21

48.13

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета
или тръбички
4813.20.00

– На роли с широчина, непревишаваща 5 cm

KG

7,5

B21

4813.90.00

– Други

KG

7,5

B21

KG

20

B1

48.14

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспа
рантна хартия за прозорци
4814.10.00

– Хартия, наречена „зърнеста“ (Ingrain)
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гория

4814.20.00

– Тапети и подобни стенни облицовки, от намазани или
покрити хартии, с прегован, релефно щампован, оцветен,
напечатан с мотиви или по друг начин декориран слой
от пластмаса върху лицевата страна

KG

20

B1

4814.90.00

– Други

KG

20

B1

48.16

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за
копиране или типографска хартия (различни от включените
в № 48.09), комплекти от восъчни (циклостилни) листове
и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
4816.20.00

– Хартии, наречени „автокопирни“

KG

20

B1

4816.90.00

– Други

KG

20

B1

48.17

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски кар
тички и картички за кореспонденция, от хартия или кар
тон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон,
съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция
4817.10.00

– Пликове

KG

20

B1

4817.20.00

– Листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и
картички за кореспонденция

KG

20

B1

4817.30.00

– Кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съ
държащи комплекти от артикули за кореспонденция

KG

20

B1

48.18

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или
платна от целулозни влакна от видовете, използвани за до
макински или санитарни цели, на роли с широчина, непре
вишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кър
пички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на
ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и по
добни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични арти
кули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена
маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни
влакна
4818.10.00

– Тоалетна хартия

KG

20

B1

4818.20.00

– Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за
подсушаване на ръцете

KG

20

B1

4818.30.00

– Покривки и салфетки за маса

KG

20

B1

4818.40.00

– Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени
и подобни артикули

KG

20

A

4818.50.00

– Облекло и допълнения към облеклото

KG

20

B1

4818.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

7,5

B21

48.19

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
4819.10.00

– Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон

16.9.2016 г.
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4819.20.00

– Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени
хартия или картон

KG

7,5

B21

4819.30.00

– Торби с широчина на основата 40cm или повече

KG

7,5

B21

4819.40.00

– Други торби; пликове (различни от тези за грамофонни
плочи) и кесии, включително конусообразните

KG

7,5

B21

4819.50.00

– Други опаковки, включително пликовете за грамофонни
плочи

KG

7,5

B21

4819.60.00

– Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини
или подобни

KG

7,5

B21

48.20

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за по
ръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хар
тиени кубове, блокове от листове за писма и подобни изде
лия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии (с
подвижни листове и други), папки за досиета и други уче
нически, канцеларски или книжарски артикули, от хартия
или картон, включително връзки листове и кочани с
бланки, дори съдържащи листове от индиго; албуми за мо
стри или колекции и корици за книги, от хартия или кар
тон
4820.10.00

– Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за по
ръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, бло
кове от листове за писма, бележници с дати и подобни
изделия

KG

7,5

B21

4820.20.00

– Тетрадки

KG

7,5

B21

4820.30.00

– Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и
папки за досиета

KG

7,5

B21

4820.40.00

– Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи ли
стове от индиго

KG

7,5

B21

4820.50.00

– Албуми за мостри или за колекции

KG

7,5

B21

4820.90.00

– Други

KG

7,5

B21

48.21

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани
или не
4821.10.00

– Напечатани

KG

7,5

B21

4821.90.00

– Други

KG

7,5

B21

48.22

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хар
тиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или
втвърдени
4822.10.00

– От видовете, използвани за навиване на текстилни конци

KG

7,5

B21

4822.90.00

– Други

KG

7,5

B21
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Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целу
лозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хар
тиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от
целулозни влакна
4823.20.00

– Хартия и картон, филтърни

KG

20

B1

4823.40.00

– Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини,
листа или дискове

KG

20

B1

4823.61.00

– – От бамбук

KG

20

B1

4823.69.00

– – Други

KG

20

B1

4823.70.00

– Отлети или пресовани артикули, от хартиена маса

KG

20

B1

4823.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

0

A

49.01

Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на от
делни листове
4901.10.00

– На отделни листове, дори сгънати
– Други:

4901.91.00

– – Речници и енциклопедии, дори във вид на брошури

KG

0

A

4901.99.00

– – Други

KG

0

A

49.02

Вестници и печатни периодични издания, дори илюстро
вани или съдържащи рекламни материали
4902.10.00

– Излизащи най-малко 4 пъти седмично

KG

2,5

A

4902.90.00

– Други

KG

2,5

A

49.03

4903.00.00

Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или
оцветяване, предназначени за деца

KG

2,5

A

49.04

4904.00.00

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

KG

2,5

A

49.05

Картографски изделия от всякакъв вид, включително напе
чатаните стенни карти, топографски планове и глобуси
4905.10.00

– Глобуси

KG

0

A

4905.91.00

– – Във вид на книги или брошури

KG

0

A

4905.99.00

– – Други

KG

0

A
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49.06

4906.00.00

Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други
промишлени, търговски, топографски или подобни планове
и чертежи в оригинал, ръчно изработени; ръкописни текс
тове; фотографски копия върху чувствителна хартия и полу
чени с индиго копия на горепосочените планове, чертежи
или текстове

KG

2,5

A

49.07

4907.00.00

Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в
обращение или предназначени да бъдат в обращение в стра
ната, в която имат или ще имат призната номинална стой
ност; гербована хартия; банкноти; чекове, акции или обли
гации и подобни ценни книжа

KG

2,5

A

49.08

Превадки от всякакъв вид
4908.10.00

– Остъкляващи превадки

KG

20

B1

4908.90.00

– Други

KG

20

B1

49.09

4909.00.00

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; кар
тички с напечатани пожелания или лични съобщения,
дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или ап
ликации

KG

20

B1

49.10

4910.00.00

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително ка
лендари във вид на блокове с откъсващи се листове

KG

20

B1

49.11

50.06

Други печатни произведения, включително картини, гра
вюри и фотографии
4911.10.00

– Печатни рекламни материали, търговски каталози и по
добни

KG

20

B1

4911.91.00

– – Картини, гравюри и фотографии

KG

20

B1

4911.99.00

– – Други

KG

20

B1

5006.00.00

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна, пригодени за продажба на дребно; нишки
от Месина

KG

20

B1

M2

20

B1

KG

2,5

A

KG

20

B1

50.07

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от есте
ствена коприна
5007.90.00

51.03

– Други тъкани
Отпадъци от вълна или от фини или груби животински
косми, включително отпадъците от прежди, с изключение
на развлакнените отпадъци

5103.20.00

51.09

– Други отпадъци от вълна или от фини животински
косми
Прежди от вълна или от фини животински косми, приго
дени за продажба на дребно

5109.90.00

– Други

L 250/1826
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гория

M2

20

B1

KG

2,5

A

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животин
ски косми
5112.90.00

53.01

– Други
Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпа
дъци от лен (включително отпадъците от прежди и раз
влакнените отпадъци)

5301.30.00
53.03

53.05

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– Дреб и отпадъци от лен
Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на
лена, конопа и рами), необработени или обработени, но не
предени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително от
падъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303.10.00

– Юта и други текстилни ликови влакна, необработени
или отопени

KG

2,5

A

5303.90.00

– Други

KG

2,5

A

5305.00.00

Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis
Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоме
нати, нито включени другаде, необработени или обрабо
тени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (вклю
чително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

KG

2,5

A

53.06

Прежди от лен
5306.10.00

– Единични

KG

7,5

B21

5306.20.00

– Усукани или корд (многократно пресукани)

KG

7,5

B21

53.07

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от
№ 53.03
5307.10.00

– Единични

KG

7,5

B21

5307.20.00

– Усукани или корд (многократно пресукани)

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

M2

20

B1

53.08

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени
прежди
5308.90.00

53.09

– Други
Тъкани от лен
– Съдържащи тегловно 85 % или повече лен

5309.29.00
53.10

– – Други
Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от
№ 53.03

5310.10.00

– Неизбелени

M2

20

B1

5310.90.00

– Други

M2

20

B1

16.9.2016 г.
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Кате
гория

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори
пригодени за продажба на дребно
5401.10.00

– От синтетични нишки

KG

20

B1

5401.20.00

– От изкуствени нишки

KG

20

B1

54.02

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните
конци), непригодени за продажба на дребно, включително
синтетичните монофиламенти с линейна плътност, помалка от 67 dtex
– Прежди с висока здравина, от найлон или други полиа
миди:
5402.11.00

– – От арамиди

KG

20

B21

5402.19.00

– Други

KG

0

B21

5402.20.00

– Прежди с висока здравина, от полиестери

KG

0

B21

5402.31.00

– – От найлон или от други полиамиди, с линейна плът
ност на единичната прежда 50tex или по-малко

KG

0

B21

5402.32.00

– – От найлон или от други полиамиди, с линейна плът
ност на единичната прежда повече от 50 tex

KG

0

B21

5402.33.00

– – От полиестери

KG

0

B21

5402.34.00

– – От полипропилен

KG

0

B21

5402.39.00

– – Други

KG

0

B21

5402.41.00

– – От найлон или от други полиамиди

KG

0

B21

5402.44.00

– – От еластомери

KG

0

B21

5402.45.00

– – Други, от найлон или от други полиамиди

KG

0

B21

5402.48.00

– – Други, от полипропилен

KG

0

B21

5402.49.00

– – Други

KG

0

B21

5402.51.00

– – От найлон или от други полиамиди

KG

0

B21

5402.61.00

– – От найлон или от други полиамиди

KG

0

B21

5402.69.00

– – Други

KG

0

B21
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Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните
конци), непригодени за продажба на дребно, включително
изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка
от 67 dtex
5403.20.00

– Прежди с висока здравина, от вискозна коприна

KG

0

B21

5403.31.00

– – От вискозна коприна, без сук или със сук, непревиша
ващ 120 сука на метър

KG

0

B21

5403.32.00

– – От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука
на метър

KG

0

B21

5403.33.00

– – От ацетатна коприна

KG

0

B21

5403.39.00

– – Други

KG

0

B21

– Други прежди, усукани или корд (многократно пресу
кани)
5403.41.00

– – От вискозна коприна

KG

0

B21

5403.42.00

– – От ацетатна коприна

KG

0

B21

5403.49.00

– – Други

KG

0

B21

54.04

Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или
превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение
не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например из
куствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято
видима широчина не превишава 5 mm
– Монофиламенти
5404.11.00

– – От еластомери

KG

0

A

5404.12.00

– – Други, от полипропилен

KG

0

A

5404.19.00

– – Други

KG

0

A

5404.90.00

– Други

KG

0

A

54.05

5405.00.00

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или
превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение
не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например из
куствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято
видима широчина не превишава 5 mm

KG

0

B21

54.06

5406.00.00

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от
шевните конци), пригодени за продажба на дребно

KG

20

B1

M2

20

B1

54.07

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъ
каните, получени от продуктите от № 54.04
5407.10.00

– Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от най
лон или от други полиамиди, или от полиестери
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L 250/1829

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5407.20.00

– Тъкани, получени от ленти или от подобни форми

M2

20

B1

5407.41.00

– – Неизбелени или избелени

M2

20

B1

5407.42.10

– – – Мрежи против комари

M2

0

A

5407.42.90

– – – Други

M2

20

B1

5407.44.00

– – Печатани

M2

20

B1

5407.52.00

– – Обагрени

M2

20

B1

5407.53.00

– – От прежди с различни цветове

M2

20

B1

5407.54.00

– – Печатани

M2

20

B1

5407.69.00

– – Други

M2

20

B1

5407.71.00

– – Неизбелени или избелени

M2

20

B1

5407.72.00

– – Обагрени

M2

20

B1

5407.73.00

– – От прежди с различни цветове

M2

20

B1

5407.74.00

– – Печатани

M2

20

B1

5407.81.00

– – Неизбелени или избелени

M2

20

B1

5407.82.00

– – Обагрени

M2

20

B1

5407.83.00

– – От прежди с различни цветове

M2

20

B1

5407.84.00

– – Печатани

M2

20

B1

5407.93.00

– – От прежди с различни цветове

M2

20

B1

5407.94.00

– – Печатани

M2

20

B1

54.08

Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъ
каните, получени от продуктите от № 54.05
5408.10.00

– Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от ви
скозна коприна

M2

20

B1

5408.34.00

– – Печатани

M2

20

B1

55.01

Кабели от синтетични нишки
5501.10.00

– От найлон или от други полиамиди

KG

7,5

B21

5501.20.00

– От полиестери

KG

7,5

B21

L 250/1830

Глава

55.02

Официален вестник на Европейския съюз
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5501.40.00

– – От полипропилен

KG

7,5

B21

5501.90.00

– Други

KG

7,5

B21

5502.00.00

Кабели от изкуствени нишки

KG

7,5

B21

55.03

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани,
нито обработени по друг начин за предене
– От найлон или от други полиамиди:
5503.11.00

– – От арамиди

KG

2,5

A

5503.19.00

– Други

KG

2,5

A

5503.30.00

– Акрилни или модакрилни

KG

2,5

A

5503.90.00

– Други

KG

2,5

A

KG

2,5

A

55.04

Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани,
нито обработени по друг начин, за предене
5504.90.00

55.05

Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включи
телно дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци)
5505.10.00

– От синтетични влакна

KG

2,5

A

5505.20.00

– От изкуствени влакна

KG

2,5

A

55.06

55.07

– Други

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или
обработени по друг начин, за предене
5506.10.00

– От найлон или от други полиамиди

KG

2,5

A

5506.90.00

– Други

KG

2,5

A

5507.00.00

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или
обработени по друг начин, за предене

KG

2,5

A

55.08

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни
влакна, дори пригодени за продажба на дребно
5508.10.00

– От синтетични щапелни влакна

KG

20

B1

5508.20.00

– От изкуствени щапелни влакна

KG

20

B1

KG

7,5

B21

55.09

Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно
– Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни влакна
от найлон или от други полиамиди:
5509.11.00

– – Единични

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

L 250/1831

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5509.32.00

– – Усукани или корд (многократно пресукани)

KG

7,5

B21

5509.42.00

– – Усукани или корд (многократно пресукани)

KG

7,5

B21

5509.51.00

– – Смесени предимно или само с изкуствени щапелни
влакна

KG

7,5

B21

55.10

Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шев
ните конци), непригодени за продажба на дребно
– Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени ща
пелни влакна
5510.20.00

– Други прежди, смесени предимно или само с вълна или
с фини животински косми

KG

7,5

B21

5510.30.00

– Други прежди, смесени предимно или само с памук

KG

7,5

B21

5510.90.00

– Други прежди

KG

7,5

B21

KG

20

B1

55.11

Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна
(различни от шевните конци), пригодени за продажба на
дребно
5511.10.00

55.12

– От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно
най-малко 85 % от тези влакна
Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно 85 % или повече синтетични щапелни влакна
– Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни ща
пелни влакна

5512.11.00

– – Неизбелени или избелени

M2

20

B1

5512.19.00

– – Други

M2

20

B1

5512.29.00

– – Други

M2

20

B1

M2

20

B1

M2

20

B1

– Други:
5512.99.00
55.13

– – Други
Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно
или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2
– Неизбелени или избелени

5513.19.00

– – Други тъкани

L 250/1832

Глава

Официален вестник на Европейския съюз
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16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5513.21.00

– – От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

M2

20

B1

5513.29.00

– – Други тъкани

M2

20

B1

5513.49.00

– – Други тъкани

M2

20

B1

55.14

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи те
гловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно
или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2
– Неизбелени или избелени
5514.19.00

– – Други тъкани

M2

20

B1

5514.29.00

– – Други тъкани

M2

20

B1

5514.30.00

– От прежди с различни цветове

M2

20

B1

5514.49.00

– – Други тъкани

M2

20

B1

55.15

Други тъкани от синтетични щапелни влакна
– От полиестерни щапелни влакна:
5515.19.00

– – Други

M2

20

B1

5515.29.00

– – Други

M2

20

B1

5515.99.00

– – Други

M2

20

B1

M2

20

B1

55.16

Тъкани от изкуствени щапелни влакна
– Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени ща
пелни влакна:
5516.44.00

56.01

– – Печатани
Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текс
тилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от
влакна), възли и пъпки от текстилни материали

5601.10.00

– Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени
и подобни артикули от вата

KG

2,5

A

5601.21.00

– – От памук

KG

7,5

B21

5601.22.00

– – От синтетични или изкуствени влакна

KG

7,5

B21

5601.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

5601.30.00

– Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

KG

20

B1

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

L 250/1833

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ла
минирани
5602.10.00

– Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода
прошивоплетене

M2

7,5

B21

5602.29.00

– – От други текстилни материали

M2

7,5

B21

5602.90.00

– Други

M2

7,5

B21

56.03

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, прома
зани, покрити или ламинирани
– От синтетични или изкуствени нишки:
5603.11.00

– – С тегло, непревишаващо 25 g/m2

M2

7,5

B21

5603.12.00

– – – С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревишаващо
70 g/m2

M2

7,5

B21

5603.13.00

– – – С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревишаващо
150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.14.00

– – С тегло, превишаващо 150 g/m2

M2

7,5

B21

5603.94.00

– – С тегло, превишаващо 150 g/m2

M2

7,5

B21

56.04

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни
прежди, ленти и подобни форми от № 54.04 или 54.05,
импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук
или с пластмаси
5604.10.00

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил

KG

7,5

B21

5604.90.00

– Други

KG

7,5

B21

56.05

5605.00.00

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени
от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от
№ 54.04 или 54.05, комбинирани с метал под формата на
конци, ленти или прах или покрити с метал

KG

7,5

B21

56.06

5606.00.00

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от
№ 54.04 или 54.05, различни от тези от № 56.05 и раз
лични от обвитите прежди от конски косми; шенилна пре
жда; прежди, наречени „във верижка“

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

56.07

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори им
прегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или
с пластмаси
– От сизал или от други текстилни влакна от рода Agave:
5607.21.00

– – Канапи за свързване или връзване

L 250/1834
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5607.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

5607.41.00

– – Канапи за свързване или връзване

KG

2,5

A

5607.49.10

– – – Въжета от найлон, полиетилен или пропилен, с раз
мер 6 mm или повече

KG

2,5

A

5607.49.90

– – Други

KG

2,5

A

5607.50.00

– От други синтетични влакна

KG

2,5

A

5607.90.00

– Други

KG

7,5

B21

56.08

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, из
работени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекцио
нирани мрежи за риболов и други конфекционирани
мрежи, изработени от текстилни материали
– От синтетични или изкуствени текстилни материали:

56.09

5608.11.00

– – Конфекционирани мрежи за риболов

KG

2,5

A

5608.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

5608.90.00

– Други

KG

7,5

B21

5609.00.00

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от
№ 54.04 или 54.05, от канапи, въжета или дебели въжета,
неупоменати, нито включени другаде

KG

7,5

B21

57.01

Килими и други подови настилки от текстилни материали с
навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани
5701.10.00

– От вълна или от фини животински косми

M2

20

B1

5701.90.00

– От други текстилни материали

M2

20

B1

57.02

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текс
тилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфек
ционирани, включително килимите, наречени „Kelеm“,
„Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни килими
5702.10.00

– Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и
подобни ръчно тъкани килими

M2

20

B1

5702.20.00

– Подови настилки от кокосови влакна

M2

20

B1

5702.39.00

– – От други текстилни материали

M2

20

B1

5702.42.00

– – От синтетични или изкуствени текстилни материали

M2

20

B1

5702.49.00

– – От други текстилни материали

M2

20

B1

16.9.2016 г.
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5702.50.00

Наименование на продукта

– Други, без влас, неконфекционирани

L 250/1835

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

M2

20

B1

– Други, без влас, конфекционирани:
5702.92.00

– – От синтетични или изкуствени текстилни материали

M2

20

B1

5702.99.00

– – От други текстилни материали

M2

20

B1

57.03

Килими и други подови настилки от текстилни материали,
тъфтинг, дори конфекционирани
5703.10.00

– От вълна или от фини животински косми

M2

20

B1

5703.20.00

– От найлон или от други полиамиди

M2

20

B1

5703.30.00

– От други синтетични или изкуствени текстилни мате
риали

M2

20

B1

5703.90.00

– От други текстилни материали

M2

20

B1

57.04

57.05

Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг,
нито флок, дори конфекционирани
5704.10.00

– Сквадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m2

M2

20

B1

5704.90.00

– Други

M2

20

B1

5705.00.00

Други килими и подови настилки от текстилни материали,
дори конфекционирани

M2

20

B1

58.01

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна пре
жда, различни от артикулите от № 58.02 или 58.06
5801.23.00

– – Други кадифета и плюшове, вътъчни

M2

20

B1

5801.90.00

– От други текстилни материали

M2

20

B1

58.02

Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 58.06; тъф
тинг изделия, различни от продуктите от № 57.03
– Хавлиени тъкани от памук
5802.19.00

– – Други

M2

20

B1

5802.20.00

– Хавлиени тъкани от други текстилни материали

M2

20

B1

L 250/1836
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

58.03

5803.00.00

Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от
№ 58.06

M2

20

B1

58.04

58.05

Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъка
ните и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или
на мотиви, различни от артикулите от № 60.02 до №
60.06
5804.10.00

– Тюлове и други мрежести тъкани

KG

20

B1

5804.21.00

– – От синтетични или изкуствени влакна

KG

20

B1

5804.29.00

– – От други текстилни материали

KG

20

B1

5804.30.00

– Ръчно изработени дантели

KG

20

B1

5805.00.00

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubus
son“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани го
блени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори кон
фекционирани

KG

20

B1

58.06

Ленти, различни от артикулите от № 58.07; ленти, съ
стоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свър
зани с лепило
5806.20.00

– Други ленти, съдържащи тегловно 5 % или повече пре
жди от еластомери или каучукови нишки

KG

20

B1

5806.31.00

– – От памук

KG

20

B1

5806.32.00

– – От синтетични или изкуствени влакна

KG

20

B1

5806.39.00

– – От други текстилни материали

KG

20

B1

5806.40.00

– Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито па
ралелни нишки са свързани с лепило

KG

20

B1

58.07

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни мате
риали, на парче, на ленти или изрязани във форма или го
лемина, небродирани
5807.10.00

– Тъкани

KG

20

B1

5807.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

20

B1

58.08

Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и ана
логични орнаментни артикули, на парче без бродерия, раз
лични от тези от трикотаж; пискюли, помпони и подобни
артикули
5808.90.00

– Други

16.9.2016 г.
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Глава

Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

58.09

5809.00.00

Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди
или от метализирани текстилни прежди от № 56.05, от ви
довете, използвани за облекло, мебелиране или за подобни
употреби, неупоменати, нито включени другаде

KG

20

B1

58.10

58.11

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви
5810.92.00

– – От синтетични или изкуствени влакна

KG

20

B1

5810.99.00

– – От други текстилни материали

KG

20

B1

5811.00.00

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 на
чин, с изключение на бродериите от № 58.10

M2

20

B1

59.01

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от
видовете, употребявани за подвързване на книги или в кар
тонажното производство, производството на калъфи или за
подобни приложения; копирни платна или транспаранти за
рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано
платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в
шапкарството
5901.10.00

– Тъкани, промазани с лепило или с нишестени материали
от видовете, използвани за подвързване на книги и в кар
тонажното производство, производството на калъфи или
подобни приложения

M2

7,5

B21

5901.90.00

– Други

M2

7,5

B21

59.02

Платна за пневматични гуми, получени на основата на пре
жди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди,
от полиестери или от вискозна коприна
5902.10.00

– От найлон или от други полиамиди

M2

2,5

A

5902.90.00

– Други

M2

2,5

A

59.03

59.05

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламини
рани с пластмаси, различни от тези от № 59.02
5903.10.00

– С поли(винилхлорид)

M2

7,5

B21

5903.20.00

– С полиуретан

M2

7,5

B21

5903.90.00

– Други

M2

7,5

B21

5905.00.00

Стенни облицовки от текстилни материали

KG

20

B1

M2

7,5

B21

59.06

Гумирани тъкани, различни от тези от № 59.02
5906.10.00

– Лепливи ленти с широчина, непревишаваща 20 cm

L 250/1838

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

5906.99.00

– – Други

M2

7,5

B21

59.07

5907.00.00

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рису
вани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за
аналогични приложения

KG

7,5

B21

59.08

5908.00.00

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни ма
териали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за
други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни
плетени платове, служещи за тяхното производство, дори
импрегнирани

KG

7,5

B21

59.09

5909.00.00

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни мате
риали, дори армирани или с допълнения от други мате
риали

KG

7,5

A

59.10

5910.00.00

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текс
тилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити
или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с
други материали

KG

7,5

B21

59.11

Текстилни продукти и артикули за техническо приложение,
посочени в забележка 7 от настоящата глава в митниче
ската тарифа на Мозамбик
5911.10.00

– Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегни
рани, промазани или покрити с един или повече слоя
каучук, кожа или други материали, от видовете, използ
вани за производството на гарнитури за дараци и анало
гични продукти за други технически приложения, вклю
чително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за по
критие на кросна

KG

7,5

B21

5911.20.00

– Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори кон
фекционирани

KG

7,5

B21

5911.40.00

– Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите
за масло или за аналогични технически приложения,
включително тези от човешка коса

KG

7,5

B21

5911.90.00

– Други

KG

7,5

B21

60.01

Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с
дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни
6001.10.00

– Платове, наречени „с дълъг влас“

KG

20

B1

6001.22.00

– – От синтетични или от изкуствени влакна

KG

20

B1

6001.29.00

– – От други текстилни материали

KG

20

B1

6001.91.00

– – От памук

KG

20

B1

6001.99.00

– – От други текстилни материали

KG

20

B1

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

60.02

Наименование на продукта

L 250/1839

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

20

B1

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm,
съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери
или каучукови нишки, различни от тези от № 60.01
6002.90.00

60.03

– Други
Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm,
различни от тези от № 60.01 или 60.02

6003.10.00

– От вълна или от фини животински косми

KG

20

B1

6003.20.00

– От памук

KG

20

B1

KG

20

B1

60.04

Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съ
държащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери
или каучукови нишки, различни от тези от № 60.01
6004.90.00

60.05

– Други
Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез
машина за галониране), различни от тези от № 60.01 до
60.04
– От памук:

6005.22.00

– – Обагрени

KG

20

B1

6005.90.00

– – Други

KG

20

B1

60.06

Други трикотажни платове
6006.34.00

– – Печатани

KG

20

B1

6006.90.00

– Други

KG

20

B1

P/ST

20

B1

62.01

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни арти
кули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от
№ 62.03
– Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули:
6201.13.00

63.06

– – От синтетични или от изкуствени влакна
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, съ
рфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг
– Покривала и външни щори:

6306.30.00

– Платна

KG

2,5

A

6306.91.00

– – От памук

KG

20

B1

L 250/1840

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

63.07

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Други конфекционирани артикули, включително шабло
ните за облекла
6307.20.00

– Спасителни колани и жилетки

KG

7,5

B1

6307.90.00

– Други

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

68.04

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за ме
лене, дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане
или нарязване, камъни за ръчно точене или полиране и
техните части от естествени камъни, от естествени или из
куствени агломерирани абразиви или от керамика, дори с
части от други материали
6804.10.00

68.06

– Мелнични камъни за мелене или дефибриране
Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит,
експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани
минерални продукти; смеси и изделия от минерални мате
риали, използвани като термични или звукови изолатори
или за поглъщане на звука, с изключение на тези от №
68.11, 68.12 или от глава 69

6806.90.00
68.12

– Други
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 № 68.11 или 68.13

6812.80.00

– От крокидолит

KG

7,5

B21

6812.99.00

– Други

KG

7,5

B21

M2

7,5

B21

M2

7,5

B21

69.07

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика,
нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни
артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емай
лирани, дори върху подложка
6907.90.00

69.08

– Други
Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика,
лакирани или емайлирани; кубчета, парчета и подобни ар
тикули за мозайки, от керамика, лакирани или емайлирани,
дори върху подложка

6908.90.00
69.10

– Други
Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, би
дета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и по
добни фиксирани приспособления за санитарна употреба,
от керамика

6910.10.00

– От порцелан

KG

7,5

B21

6910.90.00

– Други

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.
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70.11

Наименование на продукта

L 250/1841

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

7,5

B21

Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без
гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби
или други подобни
7011.90.00

70.17

– Други
Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори гра
дуирана или оразмерена

7017.10.00

– От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид

KG

7,5

B21

7017.90.00

– Други

KG

0

A

KG

7,5

A

70.19

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия
от тези материали (например прежди, тъкани)
– Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не:
7019.19.00

72.10

– – Други
Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани
стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцо
вани, плакирани или покрити
– Поцинковани по друг начин:

7210.49.00

– – Други

KG

7,5

C21

7210.90.00

– Други

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

72.14

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горе
щоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както
и тези, които са били подложени на усукване след валцо
ване
7214.99.00

72.15

– Други
Други пръти от желязо или от нелегирани стомани

7215.90.00
72.16

– Други
Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216.99.00
72.20

– – Други
Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с ши
рочина, по-малка от 600 mm
– Само горещовалцовани:

7220.90.00

– Други

L 250/1842

Глава
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Код по ХС
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Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи), от чугун, желязо или стомана
7307.19.00

– – Други

KG

7,5

C21

7307.22.00

– – Резбовани колена, дъги и муфи

KG

7,5

C21

73.08

Конструкции и части за конструкции (например мостове и
елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове,
стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и тех
ните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила
и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на
сглобяемите конструкции от № 94.06; ламарини, пръти,
профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или сто
мана, изработени с оглед тяхното използване в конструк
цията
7308.10.00

– Мостове и елементи за мостове

KG

7,5

B21

73.09

7309.00.00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви
материали (с изключение на сгъстените или втечнени га
зове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над
300 l, без механични или термични устройства, дори с въ
трешна или топлоизолационна облицовка

KG

7,5

B21

73.11

7311.00.00

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

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

73.12

Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни
артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изо
лация
7312.10.00

73.15

– Едноснопови и многоснопови въжета
Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или сто
мана
– Вериги с шарнирно свързване и техните части:

7315.12.00

– – Други вериги

KG

7,5

B21

7315.89.00

– – Други

KG

7,5

B21

73.16

7316.00.00

Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или сто
мана

KG

7,5

B21

73.17

7317.00.00

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, из
вити или полегато изрязани скоби (различни от тези от
№ 83.05) и подобни артикули, от чугун, желязо или сто
мана, дори с глави от друг материал, с изключение на арти
кулите с глави от мед

KG

7,5

A

KG

7,5

C21

73.18

Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове,
щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и
подобни артикули, от чугун, желязо или стомана
– Резбовани артикули:
7318.29.00

– – Други

16.9.2016 г.

Глава

Код по ХС

73.19

Наименование на продукта

L 250/1843

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

20

B1

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила
за бродерия и подобни артикули за ръчна употреба, от же
лязо или от стомана; безопасни игли и други игли от же
лязо или от стомана, неупоменати, нито включени другаде
7319.90.00

73.20

– Други
Пружини, ресори и техните листове от желязо или от сто
мана

7320.10.00
73.23

– Листови ресори и техните листове
Домакински артикули или домашни потреби и техните ча
сти, 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

7323.99.00
73.26

74.01

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– – Други
Други изделия от желязо или стомана

7326.90.00

– Други

KG

7,5

B21

7401.00.00

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

KG

2,5

A

74.03

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид
– Рафинирана мед:
7403.13.00

– – Заготовки

KG

2,5

A

7403.22.00

– – На основата на мед и калай (бронз)

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

74.07

Пръти и профили от мед
7407.10.00

– От рафинирана мед
– От медни сплави:

7407.21.00

– – На основата на мед и цинк (месинг)

KG

7,5

B21

7407.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

74.08

Телове от мед
– От рафинирана мед:
7408.11.00

– – Чийто най-голям размер на напречното сечение преви
шава 6 mm

KG

2,5

A

7408.19.00

– – Други

KG

2,5

A

7408.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

L 250/1844

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

74.09

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща
0,15 mm
– От рафинирана мед:
7409.11.00

– – На рулони

KG

2,5

A

7409.19.00

– – Други

KG

2,5

A

7409.21.00

– – На рулони

KG

7,5

B21

7409.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

7409.39.00

– – Други

KG

7,5

B21

7409.90.00

– От други медни сплави

KG

7,5

B21

74.11

Тръби от мед
7411.10.00

– От рафинирана мед

KG

7,5

B21

7411.21.00

– – На основата на мед и цинк (месинг)

KG

7,5

B21

7411.22.00

– – На основата на мед и никел (купроникел) или на мед,
никел и цинк (алпака)

KG

7,5

B21

7411.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

74.12

74.13

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи), от мед
7412.10.00

– От рафинирана мед

KG

7,5

B21

7412.20.00

– От медни сплави

KG

7,5

B21

7413.00.00

Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без
електрическа изолация

KG

2,5

A

74.15

Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и по
добни артикули, от мед или със стъбло от желязо или сто
мана и глава от мед; винтове, болтове, гайки, куки с резба,
нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително и федер
шайбите) и подобни артикули, от мед
7415.10.00

– Клинове и гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и по
добни артикули

KG

7,5

B21

7415.21.00

– – Шайби (включително федершайбите)

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1845

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

7415.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

7415.33.00

– – Винтове; болтове и гайки

KG

7,5

B21

7415.39.00

– – Други

KG

7,5

B21

74.18

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни
или тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (те
лени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, по
лиране или за аналогична употреба, от мед
– Домакински артикули или домашни потреби и техните
части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни арти
кули за чистене, полиране или за аналогична употреба:
7418.11.00

– – Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за
чистене, полиране или за аналогична употреба

KG

20

B1

7418.19.00

– – Други

KG

20

B1

7418.20.00

– Хигиенни или тоалетни артикули и техните части

KG

20

B1

74.19

Други изделия от мед
7419.10.00

– Вериги, верижки и техните части

KG

7,5

B21

7419.91.00

– – Отляти, щамповани или ковани, но необработени по
друг начин

KG

7,5

B21

7419.99.00

– – Други

KG

7,5

B21

75.01

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други меж
динни продукти на никеловата металургия
7501.10.00

– Никелов камък

KG

2,5

A

7505.11.00

– – От несплавен никел

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

75.07

Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например
свръзки, колена, муфи), от никел
– Тръби:
7507.20.00

76.01

– Принадлежности за тръбопроводи
Необработен алуминий

7601.10.00

– Несплавен алуминий

L 250/1846

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

7601.20.00
76.03

Наименование на продукта

– Алуминиеви сплави

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

2,5

A

KG

2,5

A

KG

7,5

B21

Прахове и люспи от алуминий
7603.10.00

76.04

– Прахове с неслоест строеж
Пръти и профили от алуминий

7604.10.00

– От несплавен алуминий
– От алуминиеви сплави:

7604.21.00

– – Кухи профили

KG

7,5

B21

7604.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

76.05

Телове от алуминий
– От несплавен алуминий:
7605.11.00

– – Чийто най-голям размер на напречното сечение преви
шава 7 mm

KG

7,5

B21

7605.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

– От алуминиеви сплави:
7605.21.00

– – Чийто най-голям размер на напречното сечение преви
шава 7 mm

KG

7,5

B21

7605.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

76.06

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, пре
вишаваща 0,2 mm
– С квадратна или правоъгълна форма:
7606.11.00

– – От несплавен алуминий

KG

7,5

C21

7606.12.00

– – От алуминиеви сплави

KG

7,5

C21

7606.91.00

– – От несплавен алуминий

KG

7,5

C21

7606.92.00

– – От алуминиеви сплави

KG

7,5

C21

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

76.07

Наименование на продукта

L 250/1847

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху
хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебе
лина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)
– Без подложка:
7607.11.00

– – Само валцовани

KG

7,5

B21

7607.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

7607.20.00

– Върху подложка

KG

7,5

B21

76.08

76.09

Тръби от алуминий
7608.10.00

– От несплавен алуминий

KG

7,5

B21

7608.20.00

– От алуминиеви сплави

KG

7,5

B21

7609.00.00

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, ко
лена, муфи) от алуминий

KG

7,5

B21

76.10

76.11

Конструкции и части за конструкции (например мостове и
мостови елементи, кули, стълбове, стойки, колони, скели,
покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за
врати, корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изключе
ние на сглобяемите конструкции от № 94.06; ламарини,
пръти, профили, тръби и подобни, от алуминий, израбо
тени с оглед използването им в конструкцията
7610.10.00

– Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати

KG

7,5

B21

7610.90.00

– Други

KG

7,5

B21

7611.00.00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви
материали (с изключение на сгъстените или втечнени га
зове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без
механични или термични устройства, дори с вътрешна или
топлоизолационна облицовка

KG

7,5

B21

76.12

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съ
дове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби
за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъ
стените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща
300 l, без механични или термични устройства, дори с въ
трешна или топлоизолационна облицовка
7612.10.00

– Гъвкави туби за опаковки

KG

7,5

A

7612.90.00

– Други

KG

7,5

B21

L 250/1848

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Глава

Код по ХС

76.13

7613.00.00

76.14

Наименование на продукта

Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

7,5

B21

Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без
електрическа изолация
7614.10.00

– Със стоманена сърцевина

KG

7,5

B21

7614.90.00

– Други

KG

7,5

B21

76.15

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
– Домакински артикули или домашни потреби и техните
части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни арти
кули за чистене, полиране или за аналогична употреба
7615.11.00

– – Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за
чистене, полиране или за аналогична употреба

KG

20

B1

7615.19.00

– – Други

KG

20

B1

7615.20.00

– Хигиенни или тоалетни артикули и техните части

KG

20

B1

76.16

Други изделия от алуминий
7616.10.00

– Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, бол
тове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки,
шайби и подобни артикули

KG

7,5

B21

7616.99.00

– – Други

KG

20

B1

78.01

Необработено олово
7801.91.00

– – Съдържащо антимон като друг преобладаващ тегловно
елемент

KG

2,5

A

7801.99.00

– – Друго

KG

2,5

A

78.04

Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи,
от олово
– Плочи, листове, ленти и фолио:

78.06

7804.11.00

– – Листове, ленти и фолио, с дебелина, непревишаваща
0,2 mm (без подложката)

KG

7,5

B21

7804.19.00

– – Други

KG

7,5

B21

7806.00.00

Други изделия от олово

KG

20

B1

16.9.2016 г.

Глава

Код по ХС

79.01

Наименование на продукта

L 250/1849

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

2,5

A

Необработен цинк
7901.20.00

79.03

79.04

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– Цинкови сплави
Пудра, прахове и люспи от цинк

7903.10.00

– Цинкова пудра

KG

2,5

A

7903.90.00

– Други

KG

2,5

A

7904.00.00

Пръти, профили и телове от цинк

KG

7,5

B21

79.07

Други изделия от цинк
7907.00.10

– Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например
свръзки, колена, муфи)

KG

7,5

B21

7907.00.90

– Други

KG

20

B1

80.01

Необработен калай
8001.10.00

– Несплавен калай

KG

2,5

A

80.03

8003.00.00

Пръти, профили и телове от калай

KG

7,5

B21

80.07

8007.00.00

Други изделия от калай

KG

20

B1

KG

7,5

B21

KG

2,5

A

81.01

Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и
отломките
8101.99.00

81.09

Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъ
ците и отломките
8109.90.00

81.10

81.11

– – Други

– Други
Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и
отломките

8110.90.00

– Други

KG

2,5

A

8111.00.00

Манган и изделия от манган, включително отпадъците и от
ломките

KG

2,5

A

KG

2,5

A

81.12

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий),
индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изде
лията от тези метали, включително отпадъците и отломките
– Берилий:
8112.99.00

– – Други

L 250/1850

Официален вестник на Европейския съюз

BG

16.9.2016 г.

Глава

Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

81.13

8113.00.00

Металокерамики и изделия от металокерамики, включи
телно отпадъците и отломките

KG

2,5

A

82.01

Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мо
тички, вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други по
добни инструменти за сечене или разцепване; градинарски
ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за ря
зане на сено или слама, ножици за жив плет, клинове и
други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив
инструменти
8201.10.00

– Белове (лизгари) и лопати

KG

5

B22

8201.20.00

– Вили

KG

5

B22

8201.30.00

– Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и
гребла

KG

0

B22

8201.40.00

– Брадви и други подобни инструменти за сечене или раз
цепване

KG

5

B22

8201.50.00

– Градинарски ножици и подобни инструменти за работа с
една ръка (включително и ножиците за разфасоване на
птици)

KG

5

B22

8201.60.00

– Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни
инструменти за работа с две ръце

KG

5

B22

8201.90.00

– Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив
инструменти

KG

5

B22

82.02

Ръчни триони; листове за триони от всички видове (вклю
чително отрезните фрези и неназъбените остриета за ря
зане)
8202.10.00

– Ръчни триони

KG

5

B22

8202.20.00

– Ленти за лентови триони

KG

5

B22

8202.31.00

– – С работна част от стомана

KG

7,5

B21

8202.39.00

– – Други, включително частите

KG

7,5

B21

8202.40.00

– Дърворезни вериги

KG

7,5

B21

– Други листове за триони:
8202.91.00

– – Ножовки за право рязане, за обработка на метали

KG

7,5

B21

8202.99.00

– – Други

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.03

Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи,
щипци, ножици за рязане на метал, тръборезачки и болто
резачки, замби, пробивни клещи и подобни ръчни инстру
менти
8203.10.00

– Пили, рашпили и подобни инструменти

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1851

Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8203.20.00

– Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни
инструменти

KG

7,5

B21

8203.30.00

– Ножици за метал и подобни инструменти

KG

7,5

B21

8203.40.00

– Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и
подобни инструменти

KG

7,5

B21

82.04

Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните
ключове); сменяеми глухи ключове, дори с дръжка
– Ръчни гаечни ключове:
8204.11.00

– – Без възможност за регулиране на размера

KG

7,5

B21

8204.12.00

– – С възможност за регулиране на размера

KG

7,5

B21

8204.20.00

– Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка

KG

7,5

B21

82.05

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за
рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде;
поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, раз
лични от тези, представляващи принадлежности или части
за инструментални машини; наковални; преносими кова
шки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на
стойки, задвижвани ръчно или с педал
8205.10.00

– Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и
външни резби

KG

7,5

B21

8205.20.00

– Чукове и каменарски чукове

KG

7,5

B21

8205.30.00

– Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обра
ботка на дърво

KG

7,5

B21

8205.40.00

– Отвертки

KG

7,5

B21

– Други ръчни инструменти и сечива (включително диа
мантите за рязане на стъкло):
8205.51.00

– – За домашна употреба

KG

25

B1

8205.59.00

– – Други

KG

7,5

B21

8205.60.00

– Поялни лампи и подобни

KG

7,5

B21

8205.70.00

– Менгемета, стяги и подобни

KG

7,5

B21

8205.80.00

– Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления
за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно
или с педал

KG

7,5

B21
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8205.90.00

– Други,включително комплекти, състоящи се най-малко
от два артикула от подпозиции от настоящата позиция

KG

7,5

B21

KG

7,5

B21

82.06

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени
най-малко от два инструмента от № 82.02 до 82.05
8206.00.00

82.07

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени
най-малко от два инструмента от № 82.02 до 82.05
Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не,
или за инструментални машини (например за пресоване,
щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, раз
стъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване),
включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на
металите, както и инструменти за пробиване на почвата
или за сондаж
– Инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за
сондиране:

8207.13.00

– – С работна част от металокерамики

KG

7,5

B21

8207.19.00

– – Други, включително частите

KG

7,5

B21

8207.20.00

– Дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали

KG

7,5

B21

8207.30.00

– Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изте
гляне или за щанцоване

KG

7,5

B21

8207.40.00

– Инструменти за нарязване на външни или вътрешни
резби

KG

7,5

B21

8207.50.00

– Инструменти за пробиване, различни от тези за проби
ване на почвата

KG

7,5

B21

8207.60.00

– Инструменти за разстъргване, райбероване или за проте
гляне

KG

7,5

B21

8207.70.00

– Инструменти за фрезоване

KG

7,5

B21

8207.80.00

– Инструменти за струговане

KG

7,5

B21

8207.90.00

– Други сменяеми инструменти

KG

7,5

B21

82.08

Ножове и режещи остриета за машини или за механични
уреди
8208.10.00

– За обработка на метали

KG

7,5

B21

8208.20.00

– За обработка на дърво

KG

7,5

B21

8208.30.00

– За кухненски уреди или за машини за хранителната про
мишленост

KG

7,5

B21

8208.40.00

– За земеделски, градинарски или за дърводобивни ма
шини

KG

7,5

B21

8208.90.00

– Други

KG

7,5

B21
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82.09

8209.00.00

Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за
инструменти, немонтирани, от металокерамики

KG

20

B1

82.10

8210.00.00

Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, из
ползвани за подготвяне, приготвяне, кондициониране или
сервиране на храни или напитки

KG

20

B1

KG

20

B1

82.11

Ножове (различни от тези от № 82.08), с режещо острие
или назъбени, включително и малките затварящи се косери
за градинарството и техните остриета
8211.10.00

– Комплекти
– Други:

8211.91.00

– – Ножове за хранене с неподвижно острие

KG

20

B1

8211.92.00

– – Други ножове с неподвижно острие

KG

20

B1

8211.93.00

– – Други ножове, различни от ножовете с неподвижно
острие, включително и малките затварящи се косери

KG

20

B1

8211.94.00

– – Остриета

KG

20

B1

8211.95.00

– – Дръжки от неблагородни метали

KG

20

B1

P/ST

20

B1

1 000 P/
ST

20

B1

82.12

82.13

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително
заготовките на ленти)
8212.10.00

– Бръсначи и самобръсначки

8212.20.00

– Ножчета за самобръсначки (включително заготовките на
ленти)

8212.90.00

– Други части

KG

7,5

B21

8213.00.00

Ножици с двойни рамене и техните остриета

KG

20

B1

82.14

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)
8214.10.00

– Ножове за разрязване на хартия, за отваряне на писма,
шабери, острилки и техните остриета

KG

7,5

B21

8214.20.00

– Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр
или за педикюр (включително пилите за нокти)

KG

20

B1

8214.90.00

– Други

KG

20

B1
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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
8215.10.00

– Комплекти, съдържащи най-малко един предмет, който е
посребрен, позлатен или платиниран

KG

20

B1

8215.20.00

– Други комплекти

KG

20

B1

– Други:
8215.91.00

– – Посребрени, позлатени или платинирани

KG

20

B1

8215.99.00

– – Други

KG

20

B1

83.01

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електриче
ски) от неблагородни метали; ключалки и ключалки с об
ков, имащи брава, от неблагородни метали; ключове за тези
артикули от неблагородни метали
8301.10.00

– Катинари

KG

7,5

B21

8301.20.00

– Брави от видовете, използвани за автомобили

KG

7,5

B21

8301.30.00

– Брави от видовете, използвани за мебели

KG

7,5

B21

8301.40.00

– Други брави; резета

KG

7,5

B21

8301.50.00

– Ключалки и ключалки с обков, имащи брава

KG

7,5

B21

8301.60.00

– Части

KG

7,5

B21

8301.70.00

– Отделно представени ключове

KG

7,5

B21

83.02

83.03

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 артикули за закачване, от
неблагородни метали; ролки с приспособление за монти
ране, от неблагородни метали; приспособления за автома
тично затваряне на врати, от неблагородни метали
8302.49.00

– – Други

KG

20

B1

8302.50.00

– Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни арти
кули за закачване

KG

20

B1

8302.60.00

– Приспособления за автоматично затваряне на врати

KG

7,5

B21

8303.00.00

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени
помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение и
подобни артикули, от неблагородни метали

KG

7,5

B21
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83.04

8304.00.00

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране,
стойки за писалки и печати и подобни канцеларски арти
кули, от неблагородни метали, с изключение на канцелар
ските мебели, от № 94.03

KG

20

B1

83.05

Машинки за събиране на подвижни листове или за клась
ори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пла
стинки за отбелязване и подобни канцеларски предмети, от
неблагородни метали; телчета, свързани на ленти (например
канцеларски, тапицерски, за опаковки), от неблагородни
метали
8305.10.00

– Машинки за събиране на подвижни листове или за
класьори

KG

20

B1

8305.20.00

– Телчета, свързани на ленти

KG

20

B1

8305.90.00

– Други, включително частите

KG

20

B1

KG

20

B1

83.06

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектри
чески, 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
8306.10.00

– Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули
– Статуетки и други предмети за украса:

8306.21.00

– – Посребрени, позлатени или платинирани

KG

20

B1

8306.29.00

– – Други

KG

20

B1

8306.30.00

– Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала

KG

20

B1

83.07

Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните при
надлежности
8307.10.00

– От желязо или стомана

KG

7,5

B21

8307.90.00

– От други неблагородни метали

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

MP/ST

7,5

B21

KG

7,5

B21

83.08

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета,
кукички, капси и подобни артикули, от неблагородни ме
тали, за облекла, обувки, чергила, чанти или всякакви ви
дове конфекции или екипировки; нитове, тръбовидни или с
разцепено стъбло, от неблагородни метали; перли и изря
зани пайети, от неблагородни метали
8308.10.00

– Телени копчета, кукички и капси

8308.20.00

– Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло

8308.90.00

– Други, включително частите им
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Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки
на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, за
пушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и
други приспособления за опаковане, от неблагородни ме
тали
8309.10.00

– Кроненкоркови капачки

KG

7,5

A

8309.90.00

– Други

KG

7,5

B21

8310.00.00

Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, ци
фри, букви и различни знаци, от неблагородни метали, с
изключение на тези от № 94.05

KG

7,5

B21

83.11

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от не
благородни метали или метални карбиди, обмазани или на
пълнени с декапиращи средства или средства за разтопя
ване, използвани за спояване, за заваряване или наслояване
на метали или метални карбиди; телове и пръчки от агло
мериран прах, от неблагородни метали за метализация чрез
пръскане
8311.10.00

– Обмазани електроди за електродъгово заваряване от не
благородни метали

KG

7,5

C21

8311.20.00

– Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване, от
неблагородни метали

KG

7,5

A

8311.30.00

– Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване
или за газово заваряване, от неблагородни метали

KG

7,5

B21

8311.90.00

– Други

KG

7,5

B21

84.01

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотде
лящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апа
рати за изотопно разделяне
8401.10.00

– Ядрени реактори

KG

5

B22

8401.20.00

– Машини и апарати за изотопно разделяне и техните ча
сти

KG

5

B22

8401.30.00

– Неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (ка
сети)

gi F/S

5

B22

P/ST

5

A

84.02

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за
централно отопление, които са предназначени за едновре
менно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане);
котли „с прегрята вода“
– Парни котли:
8402.11.00

– – Водотръбни котли с производство на пара, превиша
ващо 45 t/h
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8402.12.00

– – Водотръбни котли с производство на пара, непревиша
ващо 45 t/h

P/ST

5

A

8402.19.00

– – Други парни котли, включително смесените котли

P/ST

5

A

8402.20.00

– Котли „с прегрята вода“

P/ST

5

A

8402.90.00

– Части

KG

5

A

84.03

Котли за централно отопление, различни от тези от №
84.02
8403.10.00

– Котли

P/ST

5

B22

8403.90.00

– Части

KG

5

B22

84.04

Спомагателни устройства за котлите от № 84.02 или 84.03
(например икономайзери, прегреватели, устройства за почи
стване от сажди или за рекуперация на газове); конденза
тори за парни машини
8404.10.00

– Спомагателни устройства за котлите от № 84.02 или
84.03

KG

5

A

8404.20.00

– Кондензатори за парни машини

KG

5

A

8404.90.00

– Части

KG

5

A

84.05

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиства
телните им устройства; ацетиленови генератори и подобни
газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните
им устройства
8405.10.00

– Въздушни или водни газгенератори, със или без пречи
ствателните им устройства; ацетиленови генератори и по
добни газгенератори, с воден процес, със или без пречи
ствателните им устройства

KG

5

B22

8405.90.00

– Части

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.06

Парни турбини
8406.10.00

– Турбини за придвижване на кораби
– Други турбини:

8406.81.00

– – С мощност, превишаваща 40 MW

P/ST

5

B22

8406.82.00

– – С мощност, непревишаваща 40 MW

P/ST

5

B22

8406.90.00

– Части

P/ST

5

B22

L 250/1858

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

84.07

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или рота
ционно действие (Ванкел), с искрово запалване:
8407.10.00

– Авиационни двигатели

P/ST

7,5

B21

8407.21.00

– – Извънбордови

P/ST

7,5

B21

8407.29.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8407.32.00

– – С работен обем, превишаващ 50 cm3, но непревиша
ващ 250 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.34.00

– – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3

P/ST

7,5

B21

8407.90.00

– Други двигатели

P/ST

7,5

B21

84.08

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов
двигател или дизелов двигател с термостартер)
8408.10.10

– – Извънбордови

P/ST

7,5

B21

8408.10.90

– Други

P/ST

7,5

A

8408.20.00

– Двигатели от видовете, използвани за придвижване на
превозните средства от глава 87

P/ST

7,5

B21

8408.90.00

– Други двигатели

P/ST

7,5

B21

84.09

Части, изключително или главно предназначени за двигате
лите от № 84.07 или 84.08
8409.10.00

– За авиационни двигатели

KG

7,5

B21

8409.91.00

– – Изключително или главно предназначени за бутални
двигатели с искрово запалване

KG

7,5

B21

8409.99.00

– – Други

KG

7,5

B21

84.10

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им:
– Хидравлични турбини и водни колела:
8410.11.00

– – С мощност, непревишаваща 1 000 kW

P/ST

5

B22

8410.12.00

– – С мощност, превишаваща 1 000 kW, но непревиша
ваща 10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.13.00

– – С мощност, превишаваща 10 000 kW

P/ST

5

B22

8410.90.00

– Части, включително регулаторите

KG

5

B22

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

84.11

Наименование на продукта

L 250/1859

Единица
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ставка (1)

Кате
гория

P/ST

5

B22

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други
газови турбини
– Турбореактивни двигатели:
8411.12.00

– – С тяга, превишаваща 25 kN
– Турбовитлови двигатели:

8411.81.00

– – С мощност, непревишаваща 5 000 kW

P/ST

5

B22

8411.99.00

– – Други

KG

5

B22

84.12

Други двигатели
8412.10.00

– Реактивни двигатели, различни от турбореактивните

P/ST

5

B22

8412.21.00

– – С праволинейно движение (цилиндри)

KG

5

B22

8412.29.00

– – Други

KG

5

B22

8412.31.00

– – С праволинейно движение (цилиндри)

P/ST

5

B22

8412.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8412.80.00

– Други

P/ST

5

B22

8412.90.00

– Части

KG

5

B22

84.13

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елева
тори за течности
8413.11.00

– – Помпи за подаване на гориво или смазочни масла от
видовете, използвани в бензиностанциите, сервизите
или гаражите

P/ST

5

B22

8413.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8413.20.00

– Ръчни помпи, различни от тези от подпозиции 8413.11
или 8413.19

P/ST

5

B22

8413.30.00

– Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за
двигатели с искрово запалване или със запалване чрез
компресия

KG

5

B22

8413.40.00

– Бетонпомпи

P/ST

5

B22

8413.50.00

– Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие

P/ST

5

B22

8413.60.00

– Други обемни ротационни помпи

P/ST

5

B22

8413.70.00

– Други центробежни помпи

P/ST

5

B22
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8413.81.00

– – Помпи

P/ST

5

B22

8413.82.00

– – Елеватори за течности

P/ST

5

B22

8413.91.00

– – За помпи

KG

5

B22

8413.92.00

– – За елеватори за течности

KG

5

B22

84.14

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори
или компресори за други газове и вентилатори; аспира
ционни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден
вентилатор, дори филтриращи
8414.10.00

– Вакуум помпи

P/ST

5

A

8414.20.00

– Въздушни помпи, ръчни или крачни

P/ST

5

A

8414.30.00

– Компресори от видовете, използвани за хладилно оборуд
ване

P/ST

5

A

8414.40.00

– Въздушни компресори, монтирани върху шасита на ко
лела и които могат да се теглят

P/ST

5

A

– Вентилатори:
8414.51.00

– – Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за по
криви или за прозорци, с вграден електродвигател, с
мощност, непревишаваща 125 W

P/ST

20

B1

8414.59.00

– – Други

KG

5

A

8414.60.00

– Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална
страна не превишава 120 cm

P/ST

20

A

8414.80.00

– Други

P/ST

7,5

A

8414.90.00

– Части

KG

7,5

A

84.15

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включ
ващи вентила-тор с двигател и устройства за промяна на
температурата и влагата, включително тези, в които влаго
съдържанието не се регулира отделно
8415.10.00

– Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от
вида split–system (с разделени елементи)

KG

20

B1

8415.81.00

– – С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за
термичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие)

KG

20

B1

8415.82.10

– – – С мощност под 72 000 BTU

P/ST

20

B1

8415.82.90

– – – С мощност 72 000 BTU или повече

P/ST

5

A
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гория

8415.83.00

– – Без устройство за охлаждане

P/ST

20

A

8415.90.00

– Части

KG

7,5

A

84.16

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулве
ризирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища,
включително техните стокери, механичните скари, меха
ничните устройства за отвеждане на пепелта и подобни ус
тройства
8416.10.00

– Горелки с течно гориво

P/ST

5

A

8416.20.00

– Други горелки, включително комбинираните

KG

5

A

8416.30.00

– Автоматични огнища, включително техните стокери, ме
ханичните скари, механичните устройства за отвеждане
на пепелта и подобни устройства

P/ST

5

A

8416.90.00

– Части

KG

5

A

84.17

Неелектрически индустриални или лабораторни пещи,
включително пещите за изгаряне на отпадъци
8417.10.00

– Пещи за пържене, топене или други термични обработки
на руди или метали

P/ST

5

B22

8417.20.00

– Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити

P/ST

5

B22

8417.80.00

– Други

P/ST

5

B22

8417.90.00

– Части

KG

5

B22

84.18

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апа
рати за охлаждане или замразяване, с електрическо или
друго оборудване; термопомпи, различни от машините и
апаратите за кондициониране на въздуха от № 84.15
8418.10.00

– Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с от
делни външни врати

P/ST

20

B1

8418.21.00

– – Компресорни

P/ST

20

B1

8418.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

8418.30.00

– Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща
800 литра

P/ST

20

C1

8418.50.00

– Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консер
виране и излагане на продукти, с вградено оборудване за
охлаждане или замразяване

P/ST

5

B22

8418.61.00

– – Термопомпи, различни от машините и апаратите за
кондициониране на въздуха от № 84.15

P/ST

5

B22

8418.69.00

– – Други

P/ST

5

B22
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8418.91.00

– – Мебели, предназначени за вграждане в тях на охлади
телно или замразително съоръжение

KG

5

B22

8418.99.00

– – Други

KG

7,5

B21

84.19

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с из
ключение на пещите и другите апарати от № 85.14) за
обработване на материали чрез операции, изискващи про
мяна на температурата, такива като загряване, сваряване,
изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьо
ризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване,
кондензация или охлаждане, различни от домакинските
апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално
или акумулиращо загряване
– Неелектрически нагреватели за вода с моментално или
акумулиращо загряване:
8419.11.00

– – С моментално загряване, газови

P/ST

5

A

8419.19.00

– – Други

P/ST

5

A

8419.20.00

– Медико-хирургически или лабораторни стерилизатори

P/ST

5

A

8419.31.00

– – За селскостопански продукти

P/ST

5

A

8419.32.00

– – За дървен материал, хартиена маса, хартии или кар
тони

P/ST

5

A

8419.39.00

– – Други

P/ST

5

A

8419.40.00

– Апарати за дестилация или ректификация

KG

5

A

8419.50.00

– Топлообменници

KG

5

A

8419.60.00

– Апарати и устройства за втечняване на въздух или други
газове

P/ST

5

A

8419.81.00

– – За приготвяне на топли напитки или печене или загря
ване на хранителни продукти

P/ST

5

A

8419.89.00

– – Други

KG

5

A

8419.90.00

– Части

P/ST

5

A

84.20

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло,
и цилиндри за тези машини
8420.10.00

– Каландри и валци

KG

5

A

8420.91.00

– – Цилиндри

KG

5

A

8420.99.00

– – Други

KG

5

A
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Обща
ставка (1)

Кате
гория

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки;
апарати за филтриране или пречистване на течности или га
зове
– Центрофуги, включително центрофугалните изстиск
вачки:
8421.12.00

– – Изстисквачки за бельо

P/ST

5

A

8421.19.00

– – Други

P/ST

5

A

8421.21.00

– – За филтриране или пречистване на води

P/ST

5

A

8421.22.00

– – За филтриране или пречистване на напитки, различни
от водата

P/ST

5

A

8421.23.00

– – Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно
горене

P/ST

5

A

8421.29.00

– – Други

P/ST

5

A

8421.31.00

– – Входни филтри за въздух за двигатели с искрово запал
ване или със запалване чрез компресия

P/ST

5

A

8421.39.00

– – Други

P/ST

5

A

8421.91.00

– – За центрофуги, включително за центрофугалните из
стисквачки

KG

5

A

8421.99.00

– – Други

KG

5

A

84.22

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи
за почистване или изсушаване на бутилки или други съ
дове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запеча
тване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други
опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки,
кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устрой
ства за пакетиране или опаковане на стоки (включително
машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фо
лио); машини и устройства за газиране на напитки
– Миялни машини за съдове
8422.11.00

– – За домакински цели

P/ST

20

B1

8422.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8422.20.00

– Машини и устройства, служещи за почистване или изсу
шаване на бутилки или други съдове

P/ST

5

B22

8422.30.00

– Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване
или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други
опаковки; машини и устройства за капсуловане на бу
тилки, кутии, туби и подобни опаковки; машини и ус
тройства за газиране на напитки

P/ST

5

B22

8422.40.00

Други машини и устройства за пакетиране или опаковане
на стоки (включително машините и устройствата за опако
ване в термосвиваемо фолио)

P/ST

5

B22

8422.90.00

– Части

KG

5

B22
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Кате
гория

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите
и везните за проверка на изработените изделия, но с изклю
чение на везните с чувствителност 5 cg или по-голяма; те
глилки за всякакви уреди за претегляне
8423.10.00

– Везни за измерване теглото на хора, включително везните
за бебета; домакински везни

P/ST

20

B1

8423.20.00

– Кантари за непрекъснато претегляне върху транспорть
ори

P/ST

5

A

8423.30.00

– Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и
кантари и везни за претегляне и пълнене в чували или
кутии или за дозиране

P/ST

5

A

8423.81.00

– – Измерващи не повече от 30 kg

P/ST

5

A

8423.82.00

– – Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg

P/ST

5

A

8423.89.00

– – Други

P/ST

5

A

8423.90.00

– Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди
или инструменти за претегляне

KG

5

A

84.24

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръск
ване или пулверизиране на течни или прахообразни мате
риали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и
подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и
апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи
8424.10.00

– Пожарогасители, дори заредени

P/ST

5

A

8424.20.00

– Шприцпистолети и подобни апарати

P/ST

5

A

8424.30.00

– Пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и по
добни апарати за изхвърляне на струи

P/ST

5

A

8424.81.00

– – За земеделски или градинарски цели

P/ST

0

A

8424.89.00

– – Други

P/ST

5

A

8424.90.00

– Части

KG

0

A

84.25

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове
– Полиспасти;
8425.11.00

– – С електродвигател

P/ST

5

B22

8425.19.00

– – Други

P/ST

5

B22
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8425.31.00

– – С електродвигател

P/ST

5

B22

8425.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8425.41.00

– – Неподвижни подемници, използвани в гаражите

P/ST

5

B22

8425.42.00

– – Други крикове, хидравлични

KG

5

B22

8425.49.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.26

Мачтово-стрелови (дерик)кранове; подемни кранове и ка
белни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разто
варване или за подемно-транспортни операции, претовар
ващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари
и кари-кранове
– Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове, прето
варващи мостове и контейнерообработващи (обкрачващи)
кари:
8426.11.00

– – Мостови кранове и мостови греди, върху неподвижни
носачи

P/ST

5

B22

8426.12.00

– – Подвижни козлови кранове върху гуми и контейне
рообработващи (обкрачващи) кари

P/ST

5

B22

8426.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8426.20.00

– Кулокранове

P/ST

5

B22

8426.30.00

– Портални кранове

P/ST

5

B22

8426.41.00

– – Върху гуми

P/ST

5

B22

8426.49.00

– – Други

P/ST

5

B22

8426.91.00

– – Предназначени да бъдат монтирани върху пътно пре
возно средство

P/ST

5

B22

8426.99.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.27

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари,
снабдени с подемно устройство
8427.10.00

– Кари, самоходни, с електродвигател

P/ST

5

A

8427.20.00

– Други самоходни кари

P/ST

5

A

8427.90.00

– Други

P/ST

5

A

P/ST

5

B22

84.28

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разто
варване или пренасяне на товари (например асансьори,
ескалатори, транспортьори, въжени линии)
8428.10.00

– Асансьори и товароподемници
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8428.20.00

– Пневматични подемници или транспортьори

P/ST

5

B22

8428.32.00

– – Други, с кофа

P/ST

5

B22

8428.33.00

– – Други, с лента или ремък

P/ST

5

B22

8428.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8428.40.00

– Ескалатори и движещи се пътеки

P/ST

5

B22

8428.90.00

– Други машини и устройства

P/ST

5

B22

84.29

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични ло
пати, екскаватори, товарачни машини и товарачни меха
нични лопати, трамбовачни машини и компресорни пътни
валяци
8429.11.00

– – Верижни

P/ST

5

B22

8429.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8429.20.00

– Грейдери

P/ST

5

B22

8429.30.00

– Скрепери

P/ST

5

B22

8429.40.00

– Трамбовъчни машини и пътни валяци

P/ST

5

B22

8429.51.00

– – Товарачни машини и лопаткови товарачи с челно то
варене

P/ST

5

B22

8429.52.00

– – Машини, чиято работна платформа може да извършва
въртене на 360°

P/ST

5

B22

8429.59.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.30

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 (несамоходни)
8430.10.00

– Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пи
лоти

P/ST

5

B22

8430.31.00

– – Самоходни

P/ST

5

B22

8430.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8430.41.00

– – Самоходни

P/ST

5

B22

8430.49.00

– – Други

P/ST

5

B22

8430.50.00

– Други машини и устройства, самоходни

P/ST

5

B22
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8430.61.00

– – Машини и устройства за трамбоване или уплътняване

P/ST

5

B22

8430.69.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.31

Части, изключително или главно предназначени за маши
ните или апаратите от № 84.25 до 84.30
8431.10.00

– За машини или апарати от № 84.25

KG

5

B22

8431.20.00

– За машини или апарати от № 84.27

KG

5

B22

8431.31.00

– – За асансьори, товароподемници или ескалатори

KG

5

B22

8431.39.00

– – Други

KG

5

B22

8431.41.00

– – Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и
щипки

KG

5

B22

8431.42.00

– – Ножове на булдозери

KG

5

B22

8431.43.00

– – Части за машини за сондиране или пробиване от под
позиция 8430.41 или 8430.49

KG

5

B22

8431.49.00

– – Други

KG

5

B22

84.32

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устрой
ства за подготовка или обработка на почвата или за култи
вация; валяци за тревни площи или спортни площадки
8432.10.00

– Плугове

P/ST

0

B22

8432.21.00

– – Дискови брани

P/ST

0

B22

8432.29.00

– – Други

P/ST

0

B22

8432.30.00

– Сеялки, садачни и разсадосадачни машини

P/ST

0

B22

8432.40.00

– Разпръсквачи на торове

P/ST

0

B22

8432.80.00

– Други машини и устройства

KG

0

B22

8432.90.00

– Части

KG

0

B22

P/ST

0

B1

84.33

Машини и устройства за събиране на реколтата или вър
шитба на земеделски култури, включително пресите за
слама или за фураж; косачки за тревни площи и сеноко
сачки; машини за почистване или сортиране на яйца, пло
дове или други земеделски продукти, различни от маши
ните и устройствата от № 84.37
– Косачки за тревни площи:
8433.11.00

– – С двигател, чието приспособление за рязане се върти
хоризонтално
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8433.19.00

– – Други

P/ST

0

B1

8433.20.00

– Сенокосачки, включително режещите устройства за мон
тиране върху трактор

P/ST

0

B22

8433.51.00

– – Зърнокомбайни

P/ST

0

B22

8433.52.00

– – Други машини и устройства за вършитба

P/ST

0

B22

8433.53.00

– – Машини за събиране на корени или грудки

P/ST

0

B22

8433.59.00

– – Други

P/ST

0

B22

8433.60.00

– Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове
или други земеделски продукти

P/ST

0

A

8433.90.00

– Части

KG

0

A

84.34

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати
8434.10.00

– Доилни машини

P/ST

5

B22

8434.20.00

– Млекопреработващи машини и апарати

P/ST

5

B22

8434.90.00

– Части

KG

5

B22

84.35

Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства
за производство на вино, на ябълково вино, на плодови со
кове или подобни напитки
8435.10.00

– Машини и устройства

P/ST

5

B22

8435.90.00

– Части

KG

5

B22

84.36

Други земеделски, градинарски, лесовъдни или пчеларски
машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с
механични или термични приспособления и инкубатори и
брудери за птицевъдството
8436.10.00

– Машини и апарати за подготвянето на храни или ярма за
животните

P/ST

5

A

8436.21.00

– – Инкубатори и брудери

P/ST

5

A

8436.29.00

– – Други

KG

5

B22

8436.80.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

8436.91.00

– – За машини или апарати за птицевъдството

KG

5

A

8436.99.00

– – Други

P/ST

5

A
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Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна
или сухи бобови растения; машини и устройства за мелни
чарството или за обработка на житни култури или сухи бо
бови растения, различни от машините и устройствата, из
ползвани във фермите
8437.10.00

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна
или сухи бобови растения

P/ST

0

B22

8437.80.00

– Други машини и устройства

KG

5

B22

8437.90.00

– Части

KG

0

B22

84.38

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в
настоящата глава от митническата тарифа на Мозамбик, 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 мазнини
8438.10.00

– Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши,
бисквити или за производство на макаронени изделия

KG

5

B22

8438.20.00

– Машини и апарати за производство на захарни изделия
или за производство на какао или шоколад

P/ST

5

B22

8438.30.00

– Машини и апарати за производство на захар

P/ST

0

B22

8438.40.00

– Машини и апарати за пивоварството

P/ST

5

B22

8438.50.00

– Машини и апарати за обработка на месо

P/ST

5

B22

8438.60.00

– Машини и апарати за преработка на плодове или зелен
чуци

P/ST

0

B22

8438.80.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

8438.90.00

– Части

KG

0

B22

84.39

Машини и апарати за производство на целулозна маса от
влакнести целулозни материали или за производство или
дообработка на хартия или картон
8439.10.00

– Машини и апарати за производство на целулозна маса от
влакнести целулозни материали

P/ST

5

B22

8439.20.00

– Машини и апарати за производство на хартия или кар
тон

P/ST

5

B22

8439.30.00

– Машини и апарати за дообработка на хартия или картон

P/ST

5

B22

8439.91.00

– – За машини или апарати за производство на целулозна
маса от влакнести целулозни материали

P/ST

5

B22

8439.99.00

Други

P/ST

5

B22
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Машини и устройства за броширане или подвързване на
книги, тетрадки и подобни, включително машините за за
шиване на листове
8440.10.00

– Машини и устройства

P/ST

5

B22

8440.90.00

– Части

KG

5

B22

84.41

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса,
на хартия или картон, включително машини от всички ви
дове за рязане на хартия
8441.10.00

– Машини за рязане на хартия

P/ST

5

B22

8441.20.00

– Машини за производство на чували, торбички или пли
кове

P/ST

5

B22

8441.40.00

– Машини за отливане на артикули от хартиена маса, хар
тия или картон

P/ST

5

B22

8441.80.00

– Други машини и устройства

P/ST

5

B22

8441.90.00

– Части

KG

5

B22

84.42

Машини, устройства и оборудване (различни от инструмен
талните машини от № 84.56 до 84.65) за подготвяне или
производство на клишета, плочи, цилиндри или други от
печатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и други от
печатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилин
дри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести,
шлайфани)
8442.30.00

– Машини, устройства и оборудване

KG

5

B22

8442.40.00

– Части за тези машини, устройства или оборудване

KG

5

B22

8442.50.00

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

KG

5

B22

84.43

Печатарски машини и устройства, които служат за отпеча
тване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи
детайли от № 84.42; други печатащи устройства, копирни
и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и
принадлежности
8443.11.00

– – Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани
чрез рула

P/ST

5

B22

8443.12.00

– – Офсетни печатарски машини и устройства за канцелар
ски нужди, захранвани с листове с формат
22 × 36 cm или по-малко в несгънато положение

P/ST

5

B22

8443.13.00

– – Други офсетни печатарски машини и устройства

P/ST

5

B22

8443.15.00

– – Типографски печатарски машини и устройства, раз
лични от тези, захранвани чрез рула, с изключение на
флексографските

P/ST

5

B22
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8443.16.00

– – Флексографски печатарски машини и устройства

P/ST

5

B22

8443.17.00

– – Хелиографни печатарски машини и устройства

P/ST

5

B22

8443.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8443.31.00

Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции:
печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за
свързване към автоматична машина за обработка на инфор
мация или в мрежа

P/ST

5

B22

8443.32.00

– – Други, пригодени за свързване към автоматична ма
шина за обработка на информация или в мрежа

P/ST

5

B22

8443.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8443.91.00

Части и принадлежности за машините и устройствата,
които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилин
дри и други отпечатващи детайли от № 84.42

P/ST

5

B22

8443.99.00

– Части

KG

5

B22

8444.00.00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или на
рязване на синтетични или изкуствени текстилни мате
риали

P/ST

5

A

84.45

Машини за подготовка на текстилни материали, машини за
предене, за скатяване или за пресукване на текстилни мате
риали и други машини и устройства за производство на
текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмаши
ните) или машини за намотаване на текстилни материали и
машини за подготовка на текстилни прежди с цел използва
нето им в машините от № 84.46 или 84.47
– Машини за подготовка на текстилни материали
8445.19.00

– – Други

P/ST

5

A

8445.20.00

– Предачни машини за текстилни материали

P/ST

5

A

8445.30.00

– Машини за скатяване или пресукване на текстилни мате
риали

P/ST

5

A

8445.90.00

– Други

P/ST

5

B22

84.47

Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини, машини
за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, броде
рия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини
– Кръглоплетачни машини:
8447.11.00

– – С цилиндър с диаметър, непревишаващ 165 mm

P/ST

5

A

8447.20.00

– Линейноплетачни машини; прошивноплетачни машини

P/ST

5

A

8447.90.00

– Други

P/ST

5

A
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Спомагателни машини и устройства за машините от
№ 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47 (например нищелкови и
жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и
вътъка, механизми за промяна на совалките); части или
принадлежности, изключително или главно предназначени
за машините от настоящата позиция или от № 84.44,
84.45, 84.46 или 84.47 (например вретена, перки, гарни
тури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки,
нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)
– Спомагателни машини и устройства за машините от
№ 84.44, 84.45, 84.46 или 84.47:
8448.19.00

– – Други

P/ST

5

A

8448.20.00

– Части и принадлежности за машините от № 84.44 или
за техните спомагателни машини или устройства

KG

5

A

8448.32.00

– – За машините за подготвяне на текстилни материали,
различни от гарнитурите за дараци

KG

5

A

8448.39.00

– – Други

KG

5

A

8448.49.00

– – Други

KG

5

A

8448.51.00

– – Платини, игли и други артикули, използвани при
образуването на бримките

KG

5

A

8448.59.00

– – Други

KG

5

A

84.50

Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене
– Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо
8450.11.00

– – Напълно автоматизирани машини

P/ST

20

B1

8450.12.00

– – Други машини с вградена центрофугална изстисквачка

P/ST

20

B1

8450.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

8450.20.00

– Машини с капацитет, превишаващ 10 kg сухо бельо

P/ST

5

B22

8450.90.00

– Части

KG

5

B22

P/ST

5

A

84.51

Машини и устройства (различни от машините от № 84.50)
за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пре
соване (включително пресите за фиксиране), избелване, боя
дисване, апретиране, промазване или импрегниране на пре
жди, тъкани или изделия от текстилни материали и ма
шини за покриване на тъканите или на други основи, из
ползвани за производство на подови настилки, такива като
линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане
или назъбено рязане на тъканите
8451.10.00

– Машини за сухо почистване

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

L 250/1873

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8451.21.00

– – С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо

P/ST

20

A

8451.29.00

– – Други

P/ST

5

A

8451.30.00

– Машини и преси за гладене, включително пресите за
фиксиране

P/ST

5

A

8451.40.00

– Машини за пране, избелване или боядисване

KG

5

A

8451.50.00

– Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или на
зъбено рязане на тъканите

KG

5

A

8451.80.00

– Други машини и устройства

P/ST

5

A

8451.90.00

– Части

KG

5

A

84.52

Шевни машини, различни от машините за зашиване на ли
стове от № 84.40; мебели, поставки и капаци, специално
предназначени за шевни машини; игли за шевни машини
8452.10.00

– Шевни машини за домакински цели

P/ST

5

A

8452.21.00

– – Автоматични

P/ST

5

A

8452.29.00

– – Други

P/ST

5

A

8452.30.00

– Игли за шевни машини

KG

5

A

8452.40.00

Мебели, поставки и капаци за шевни машини, и техните ча
сти

KG

5

A

8452.90.00

– Други части за шевни машини

KG

5

A

84.53

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
8453.10.00

– Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка
на кожи

KG

5

B22

8453.20.00

– Машини и устройства за производство или поправка на
обувки

KG

5

B22

8453.80.00

– Други машини и апарати

KG

5

B22

8453.90.00

– Части

KG

5

B22

KG

5

B22

84.54

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в
металургичната, стоманолеярната или леярната промишле
ност
8454.10.00

– Конвертори

L 250/1874

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

8454.90.00
84.55

Наименование на продукта

– Части

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

5

B22

Валцовъчни машини за метали и техните валци
8455.10.00

– Валцовъчни машини за тръби

KG

5

B22

8455.21.00

– – Горещо валцовъчни машини и комбинирани валцо
въчни машини за горещо и студено валцоване

KG

5

B22

8455.30.00

– Валци за валцовъчни машини

KG

5

B22

8455.90.00

– Други части

KG

5

B22

84.56

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на вся
какъв материал и опериращи чрез лазерни или други свет
линни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия,
електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или
чрез плазмена дъга
8456.10.00

– Работещи чрез лазерни или други светлинни или фо
тонни лъчи

P/ST

5

B22

8456.90.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.57

Обработващи центрове, еднопозиционни и многопози
ционни агрегатни машини за обработка на метали
8457.10.00

– Обработващи центрове

P/ST

5

B22

8457.20.00

– Еднопозиционни агрегатни машини

P/ST

5

B22

84.58

Стругове (включително струговащите центрове), работещи
чрез отнемане на метал
– Хоризонтални стругове:
8458.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8458.99.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.59

Инструментални машини (включително обработващи еди
ници с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезо
ване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите
чрез отнемане на материал, различни от струговете (вклю
чително струговащите центрове) от № 84.58
8459.10.00

– Обработващи единици с направляващи

P/ST

5

B22

8459.29.00

– – Други

P/ST

5

B22

8459.39.00

– – Други

P/ST

5

B22
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L 250/1875

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8459.40.00

– Други машини за разстъргване

P/ST

5

B22

8459.51.00

– – С цифрово управление

P/ST

5

B22

8459.59.00

– – Други

P/ST

5

B22

8459.69.00

– – Други

P/ST

5

B22

8459.70.00

– Други машини за нарязване на външна или вътрешна
резба

P/ST

5

B22

84.60

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифо
ване, притриване, полиране или други довършителни опе
рации за обработка на метали или металокерамики с по
мощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи
средства, различни от зъбонарезните или зъбошевинговъчни
машини от № 84.61
– Машини за шлифоване на плоски повърхности, в които
позиционирането в една от осите може да се регулира с
точност най-малко 0,01 mm:
8460.11.00

– – С цифрово управление

P/ST

5

B22

8460.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8460.21.00

– – С цифрово управление

P/ST

5

B22

8460.29.00

– – Други

P/ST

5

B22

8460.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8460.40.00

– Машини за притриване

P/ST

5

B22

8460.90.00

– Други

P/ST

5

B22

84.61

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбо
нарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други
металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал
или на металокерамики, неупоменати, нито включени дру
гаде
8461.20.00

– Шепинги и дълбачни машини

P/ST

5

B22

8461.30.00

– Протяжни машини

P/ST

5

B22

8461.40.00

– Зъбонарезни или зъбошевинговъчни машини

P/ST

5

B22

8461.50.00

– Изрязващи или отрезни машини

P/ST

5

B22

8461.90.00

– Други

P/ST

5

B22

L 250/1876

Глава
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84.62

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Инструментални машини (включително пресите) за коване
или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чу
кове за обработка на метали; машини (включително пре
сите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане,
пробиване или назъбване на металите; преси за обработка
на метали или метални карбиди, различни от посочените
по-горе
8462.10.00

– Машини (включително пресите) за коване или щампо
ване, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове

P/ST

5

B22

8462.21.00

– – С цифрово управление

P/ST

5

B22

8462.29.00

– – Други

P/ST

5

B22

8462.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8462.49.00

– – Други

P/ST

5

B22

8462.91.00

– – Хидравлични преси

P/ST

5

B22

8462.99.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.63

Други инструментални машини за обработка на метали или
металокерамики, работещи без отнемане на материал
8463.10.00

– Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили, телове
или подобни

P/ST

5

B22

8463.20.00

– Машини за изработване на външна или вътрешна резба
чрез накатяване или валцоване

P/ST

5

B22

8463.30.00

– Машини за изработване на изделия от тел

P/ST

5

B22

8463.90.00

– Други

P/ST

5

B22

84.64

Инструментални машини за обработка на камъни, кера
мични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни мине
рални материали, или за студена обработка на стъкло
8464.10.00

– Машини за рязане

P/ST

5

B22

8464.20.00

– Машини за шлифоване или полиране

P/ST

5

B22

8464.90.00

– Други

KG

5

B22

P/ST

5

B22

84.65

Инструментални машини (включително машините за заби
ване на пирони, захващане със скоби, залепване или съеди
няване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост,
ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали
8465.10.00

– Машини, които могат да извършват различни видове
обработващи операции, без смяна на инструментите
между операциите
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L 250/1877

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8465.91.00

– – Машини за рязане

P/ST

5

B22

8465.92.00

– – Машини за заглаждане или стъргане; машини за фре
зоване или орнаментиране

P/ST

5

B22

8465.93.00

– – Машини за шлифоване или полиране

P/ST

5

B22

8465.94.00

– – Машини за огъване или съединяване

P/ST

5

B22

8465.95.00

– – Машини за пробиване или дълбане

P/ST

5

B22

8465.96.00

– – Машини за цепене, за нарязване или за развиване

P/ST

5

B22

8465.99.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.66

Части и принадлежности, предназначени изключително
или главно за машините от № 84.56 до 84.65, включи
телно приспособленията за закрепване на обработваните де
тайли и държачите на инструменти, автоматичните резбона
резни глави, разделителните приспособления и другите спе
циални приспособления, които се монтират върху инстру
ментални машини; държачи на ръчни инструменти от вся
какви видове
8466.10.00

– Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни
глави

KG

5

B22

8466.20.00

– Приспособления за закрепване на детайли

KG

5

B22

8466.30.00

– Делителни глави и други специални приспособления,
които се монтират на инструменталните машини

KG

5

B22

8466.91.00

– – За машините от № 84.64

KG

5

B22

8466.92.00

– – За машините от № 84.65

KG

5

B22

8466.93.00

– – За машините от № 84.56 до 84.61

KG

5

B22

8466.94.00

– – За машините от № 84.62 или 84.63

KG

5

B22

84.67

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или
инструменти с вграден електрически или неелектрически
двигател, за ръчна употреба
– Пневматични
8467.11.00

– – Ротативни (дори с ударно действие)

KG

5

B22

8467.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8467.21.00

– – Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид,
включително ротативните

P/ST

5

B22

8467.22.00

– – Триони

P/ST

5

B22

L 250/1878

Глава
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Наименование на продукта
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8467.29.00

– – Други

P/ST

5

B22

8467.81.00

– – Верижни триони

P/ST

5

B22

8467.89.00

– – Други

KG

5

B22

8467.91.00

– – За верижни триони

KG

5

B22

8467.92.00

– – За пневматични инструменти

KG

5

B22

8467.99.00

– – Други

KG

5

B22

84.68

84.69

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори
пламъчнорежещи, различни от тези от № 85.15; газови ма
шини и устройства за повърхностно закаляване
8468.10.00

– Ръчни газови горелки

KG

5

B22

8468.20.00

– Други газови машини и устройства

KG

5

B22

8468.80.00

– Други машини

KG

5

B22

8468.90.00

– Части

KG

5

B22

8469.00.00

Пишещи машини, различни от печатащите устройства от №
84.43; машини за обработка на текстове

P/ST

7,5

B21

84.70

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сме
тачни функции, с възможности за записване, възпроизве
ждане и онагледяване на информацията; счетоводни ма
шини, пощообработващи машини с устройство за сумиране,
машини за автоматично издаване на билети и подобни ма
шини, съдържащи сметачно устройство; автоматични реги
стриращи касови апарати
8470.10.00

– Електронни изчислителни машини, можещи да функцио
нират без външен източник на енергия, и машини, джо
бен формат, имащи сметачни функции, с възможност за
записване, възпроизвеждане и онагледяване на информа
цията

P/ST

7,5

B21

8470.21.00

– – С печатащо устройство

P/ST

7,5

B21

8470.29.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8470.30.00

– Други сметачни машини

P/ST

7,5

B21

8470.50.00

– Автоматични регистриращи касови апарати

P/ST

7,5

B21

8470.90.00

– Други

P/ST

7,5

B21

16.9.2016 г.
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84.71

Наименование на продукта

L 250/1879

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Автоматични машини за обработка на информация и тех
ните единици; магнитни или оптични четци, машини за за
писване на информация върху носители в кодова форма и
машини за обработка на тази информация, неупоменати,
нито включени другаде
8471.30.00

– Автоматични машини за обработка на информация, по
ртативни, с тегло, непревишаващо 10 kg, съдържащи
най-малко една централна единица за обработка на ин
формация, една клавиатура и един екран

P/ST

7,5

B21

8471.41.00

Съдържащи в един и същи корпус най-малко една цен
трална единица за обработка на информация и независимо
от това дали те са комбинирани, или не, една входна и
една изходна единица

P/ST

7,5

C21

8471.49.00

– – Други, представени под формата на системи

P/ST

7,5

C21

8471.50.00

– Единици за обработка на информация, различни от посо
чените в подпозиции 8471.41 или 8471.49, можещи да
съдържат в един и същ корпус една или две от следните
видове единици: запаметяваща единица, входна единица
и изходна единица

P/ST

7,5

B21

8471.60.00

– Входни или изходни единици, можещи да съдържат в
един и същи корпус запаметяващи единици

P/ST

7,5

B21

8471.70.00

– Запаметяващи единици

P/ST

7,5

A

8471.80.00

– Други единици на автоматичните машини за обработка
на информация

P/ST

7,5

B21

8471.90.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

84.72

Други канцеларски машини и апарати (например цикло
стилни или хектографни машини, машини за отпечатване
на адреси, автоматични разпределители на банкноти, ма
шини за сортиране, броене или опаковане на монети, апа
рати за острене на моливи, апарати за перфориране или
пришиване с телчета)
8472.10.00

– Циклостилни или хектографни машини

P/ST

7,5

B21

8472.30.00

– Машини за сортиране, сгъване и поставяне в пликове
или обвиване с лента на кореспонденция, машини за от
варяне, затваряне или запечатване на кореспонденция и
машини за поставяне или унищожаване на марки

P/ST

7,5

B21

8472.90.00

– Други

P/ST

7,5

B21

84.73

Части и принадлежности (различни от предпазните кутии,
обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключи
телно или главно за машините и апаратите от № 84.69 до
84.72
8473.10.00

– Части и принадлежности за машините от № 84.69

KG

7,5

B21

8473.21.00

– – За електронни изчислителни машини от подпози
ция 8470.10, 8470.21 или 8470.29

KG

7,5

B21

L 250/1880
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8473.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

8473.30.00

– Части и принадлежности за машините от № 84.71

KG

7,5

B21

8473.40.00

– Части и принадлежности за машините от № 84.72

KG

7,5

B21

8473.50.00

– Части и принадлежности, еднакво пригодени за употреба
в машини и апарати, включени в две или повече от пози
циите от № 84.69 до 84.72

KG

7,5

B21

84.74

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, про
миване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на
пръст, камъни, руди или други твърди минерални мате
риали (включително праховете и кашите); машини за агло
мериране, формоване или отливане на твърди минерални
горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални
материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за
изработване на пясъчни леярски форми
8474.10.00

– Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне
или промиване

KG

5

B22

8474.20.00

– Машини и апарати за раздробяване или смилане

KG

5

B22

8474.31.00

– – Бетонобъркачки и други смесителни машини и апа
рати за приготвяне на строителни разтвори

KG

5

B22

8474.32.00

– – Смесителни машини за производство на асфалтови на
стилки

KG

5

B22

8474.39.00

– – Други

KG

5

B22

8474.80.00

– Други машини и апарати

KG

5

B22

8474.90.00

– Части

KG

5

B22

84.75

Машини за сглобяване на електрически или електронни
лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъ
клена обвивка; машини за производство или за гореща
обработка на стъкло или изделия от стъкло
8475.10.00

– Машини за сглобяване на електрически или електронни
лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат
стъклена обвивка

KG

5

B22

8475.29.00

– – Други

KG

5

B22

8475.90.00

– Части

KG

5

B22

P/ST

7,5

B21

84.76

Автоматични машини за продажба на стоки (например по
щенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки),
включително машините за размяна на монети
– Автоматични машини за продажба на напитки
8476.21.00

– – Със затоплящо или охлаждащо устройство
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8476.81.00

– – Със затоплящо или охлаждащо устройство

P/ST

7,5

B21

8476.89.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8476.90.00

– Части

KG

7,5

B21

84.77

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси
или за производство на продукти от тези материали, неупо
менати, нито включени другаде в настоящата глава
8477.10.00

– Машини за леене под налягане (чрез шприцоване)

P/ST

5

B22

8477.20.00

– Екструдери

P/ST

5

B22

8477.30.00

– Машини за формоване чрез раздуване

P/ST

5

B22

8477.40.00

– Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни
машини

P/ST

5

B22

8477.51.00

– – За формоване или възстановяване на пневматични
гуми или за формоване на вътрешни гуми

P/ST

5

B22

8477.59.00

– – Други

P/ST

5

B22

8477.80.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

8477.90.00

– Части

KG

5

B22

84.78

Машини и апарати за подготовка или преработка на тю
тюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава
8478.10.00

– Машини и апарати

P/ST

5

B22

8478.90.00

– Части

KG

5

B22

84.79

Механични машини и апарати, имащи специфична функ
ция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава
8479.10.00

– Машини и апарати за комунална дейност, строителство
на пътища, сгради или аналогични дейности

P/ST

5

B22

8479.20.00

– Машини и апарати за екстракция или приготвяне на не
летливи растителни или животински масла или мазнини

P/ST

5

B22

8479.30.00

– Преси за изработване на плочи от дървесни частици или
влакна или от други дървесни материали и други ма
шини и апарати за обработка на дърво или на корк

KG

5

B22

8479.60.00

– Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха

P/ST

5

B22

L 250/1882
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гория

8479.81.00

– – За обработка на метали, включително тези за навиване
на електрически бобини

P/ST

5

B22

8479.82.00

– – За смесване, омесване, раздробяване, смилане, преся
ване, хомогенизиране, емулгиране или разбъркване

P/ST

5

B22

8479.89.00

– – Други

P/ST

5

B22

8479.90.00

– Части

KG

5

B22

84.80

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леяр
ските форми; модели за леярски форми; леярски форми за
метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъ
кло, минерални материали, каучук или пластмаси
8480.10.00

– Формовъчни каси за леярството

P/ST

5

B22

8480.20.00

– Плочи за дъната на леярските форми

P/ST

5

B22

8480.30.00

– Модели за леярски форми

P/ST

5

B22

8480.41.00

– – За леене под налягане или формоване чрез пресоване

P/ST

5

B22

8480.49.00

– – Други

P/ST

5

B22

8480.50.00

– Леярски форми за стъкло

P/ST

5

B22

8480.60.00

– Леярски форми за минерални материали

P/ST

5

B22

8480.71.00

– – За леене под налягане или формоване чрез пресоване

P/ST

5

B22

8480.79.00

– – Други

P/ST

5

B22

84.81

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопро
води, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включи
телно редуцирвентили и термостатни вентили
8481.10.00

– Редуцирвентили

P/ST

7,5

B21

8481.20.00

– Вентили за масленохидравлични или пневматични транс
мисии

P/ST

7,5

A

8481.30.00

– Възвратни клапани

P/ST

7,5

B21

8481.40.00

– Преливни или предпазни клапани

P/ST

7,5

B21

8481.80.00

– Други арматурни артикули и подобни устройства

P/ST

7,5

B21

8481.90.00

– Части

KG

7,5

B21
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Сачмени, ролкови или иглени лагери
8482.10.00

– Сачмени лагери

P/ST

7,5

A

8482.20.00

– Лагери с конусни ролки, включително сглобките на ко
нусите с конусните ролки

P/ST

7,5

A

8482.30.00

– Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

P/ST

7,5

A

8482.40.00

– Иглени лагери

P/ST

7,5

A

8482.50.00

– Лагери с цилиндрични ролки

P/ST

7,5

A

8482.80.00

– Други, включително комбинираните лагери

P/ST

7,5

A

8482.91.00

– – Сачми, ролки и игли

P/ST

7,5

A

8482.99.00

– – Други

P/ST

7,5

A

84.83

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляно
вите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни че
рупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-вин
тови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултиплика
тори и скоростни регулатори, включително хидравличните
преобразуватели; маховици и ролки, включително полис
пастните ролки; съединители и съединителни детайли,
включително шарнирните съединители
8483.10.00

– Трансмисионни валове (включително гърбичните и коля
новите валове) и колена

P/ST

7,5

B21

8483.20.00

– Лагерни кутии (опори) с вградени лагери

P/ST

7,5

B21

8483.30.00

– Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни че
рупки

P/ST

7,5

B21

8483.40.00

– Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от
зъбни колела и други трансмисионни елементи, предста
вени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови
двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регула
тори, включително хидравличните преобразуватели

P/ST

7,5

B21

8483.50.00

– Маховици и ролки, включително полиспастните ролки

P/ST

7,5

B21

8483.60.00

– Съединители и съединителни детайли, включително шар
нирните съединители

P/ST

7,5

B21

8483.90.00

– Зъбни колела и други трансмисионни елементи, предста
вени самостоятелно; части

KG

7,5

B21

L 250/1884
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Металопластични уплътнители; комплекти или асорти
менти от уплътнители с различен състав, представени в ку
тии, пликове или подобни опаковки; механични уплътни
тели
8484.10.00

– Металопластични уплътнители

P/ST

7,5

B21

8484.20.00

– Механични уплътнители

P/ST

7,5

B21

8484.90.00

– Други

P/ST

7,5

B21

84.86

Машини и апарати, използвани изключително или главно
за производството на полупроводникови заготовки (boules)
или полупроводникови пластини (wafers), полупроводни
кови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с
плосък екран; машините и апаратите, посочени в забе
лежка 9, буква В) към настоящата глава от митническата
тарифа на Мозамбик; части и принадлежности
8486.10.00

– Машини и апарати за производство на заготовки (boules)
или полупроводникови пластини (wafers)

P/ST

7,5

B21

8486.20.00

– Машини и апарати за производство на полупроводни
кови прибори или електронни интегрални схеми

P/ST

7,5

B21

8486.30.00

– Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък
екран

P/ST

7,5

B21

8486.40.00

– Машини и апарати, посочени в забележка 9, буква В)
към настоящата глава от митническата тарифа на Мозам
бик

P/ST

7,5

B21

8486.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

84.87

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава от митническата тарифа на Мо
замбик, несъдържащи електрически конектори, електриче
ски изолирани части, намотки, контакти, нито други елек
трически части
8487.10.00

– Гребни винтове и техните лопатки

P/ST

7,5

B21

8487.90.00

– Други

KG

7,5

B21

85.01

Електрически двигатели и генератори, с изключение на
електрогенериращите агрегати
8501.10.00

– Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.20.00

– Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, превиша
ваща 37,5 W

P/ST

5

B22

8501.31.00

– – С мощност, непревишаваща 750 W

P/ST

5

B22
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8501.32.00

– – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща
75 kW

P/ST

5

B22

8501.33.00

– – С мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща
375 kW

P/ST

5

B22

8501.34.00

– – С мощност, превишаваща 375 kW

P/ST

5

B22

8501.40.00

– Други двигатели за променлив ток, еднофазни

P/ST

5

B22

8501.51.00

– – С мощност, непревишаваща 750 W

P/ST

5

B22

8501.52.00

– – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща
75 kW

P/ST

5

B22

8501.53.00

– – С мощност, превишаваща 75 kW

P/ST

5

B22

8501.61.00

– – С мощност, непревишаваща 75 kVA

P/ST

5

B22

8501.62.00

– – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща
375 kVА

P/ST

5

B22

8501.63.00

– – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща
750 kVА

P/ST

5

B22

8501.64.00

– – С мощност, превишаваща 750 kVA

P/ST

5

B22

85.02

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни
преобразуватели
– Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със за
палване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов
двигател с термостартер):

85.03

8502.11.00

– – С мощност, непревишаваща 75 kVA

P/ST

5

B22

8502.12.00

– – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща
375 kVА

P/ST

5

B22

8502.13.00

– – С мощност, превишаваща 375 kVA

P/ST

5

B22

8502.20.00

– Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с ис
крово запалване

P/ST

5

B22

8502.31.00

– – С вятърна енергия

P/ST

5

B22

8502.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8502.40.00

– Електрически ротационни преобразуватели

P/ST

5

B22

8503.00.00

Части, изключително или главно предназначени за маши
ните от № 85.01 или 85.02

KG

5

B22
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Електрически трансформатори, статични електрически
преобразуватели (например токоизправители), индуктивни
бобини и дросели
8504.10.00

– Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или
тръби

P/ST

5

B22

8504.21.00

– – С мощност, непревишаваща 650 kVA

P/ST

5

B22

8504.22.00

– – С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща
10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.23.00

– – С мощност, превишаваща 10 000 kVA

P/ST

5

B22

8504.31.00

– – С мощност, непревишаваща 1 kVA

P/ST

5

B22

8504.32.00

– – С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща
16 kVA

P/ST

5

B22

8504.33.00

– – С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща
500 kVA

P/ST

5

B22

8504.34.00

– – С мощност, превишаваща 500 kVA

P/ST

5

B22

8504.40.00

– Статични преобразуватели

P/ST

5

B22

8504.50.00

– Други индуктивни бобини и други дросели

P/ST

5

B22

8504.90.00

– Части

KG

5

B22

85.05

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназ
начени да станат постоянни магнити след намагнитване; па
тронници, държатели и подобни магнитни или електромаг
нитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съе
динители, скоростни регулатори и спирачки; електромаг
нитни подемни глави
– Постоянни магнити и артикули, предназначени да станат
постоянни магнити след намагнитване:
8505.11.00

– – От метал

P/ST

5

B22

8505.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8505.20.00

– Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и
спирачки

P/ST

5

B22

8505.90.00

– Други, включително частите

P/ST

5

B22

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

L 250/1887

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галва
нични елемента
8506.10.00

– – С манганов диоксид

P/ST

7,5

B21

8506.30.00

– С живачен оксид

P/ST

7,5

B21

8506.40.00

– Със сребърен оксид

P/ST

7,5

B21

8506.50.00

– – С литий

P/ST

7,5

B21

8506.60.00

– Въздушно-цинкови

P/ST

7,5

B21

8506.80.00

– Други електрически батерии, съдържащи един или ня
колко галванични елемента

P/ST

7,5

B21

8506.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.07

Електрически акумулатори, включително техните сепара
тори, дори с квадратна или правоъгълна форма
8507.10.00

– Оловни, от видовете, използвани за задействане на бу
тални двигатели

P/ST

7,5

B21

8507.20.00

– Други оловни акумулатори

P/ST

7,5

B21

8507.30.00

– Никелово-кадмиеви

P/ST

7,5

B21

8507.80.00

– Други акумулатори

P/ST

7,5

B21

8507.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.08

Уреди за почистване, работещи чрез вакуум
– С вграден електрически двигател
8508.11.00

– – С мощност, непревишаваща 1 500 W, и с обем на ре
зервоара, непревишаващ 20 l

P/ST

20

B1

8508.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

8508.70.00

– Части

KG

7,5

B21

85.09

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател,
за домакински цели, различни от уредите за почистване, ра
ботещи чрез вакуум от № 85.08
8509.40.00

– Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоиз
стисквачки и зеленчукоизстисквачки

P/ST

20

B1

8509.80.00

– Други апарати

KG

20

B1

8509.90.00

– Части

KG

7,5

B21

L 250/1888

Глава
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Код по ХС
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16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден елек
трически двигател
8510.10.00

– Машинки за бръснене

P/ST

20

B1

8510.20.00

– Машинки за стригане

KG

20

B1

8510.30.00

– Машинки за епилация

KG

20

B1

8510.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.11

Електрически апарати и устройства за запалване или задей
стване на двигатели с искрово запалване или със запалване
чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини
за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери);
генератори (например динама, алтернатори) и включва
телно-изключвателни устройства, използвани с тези двига
тели
8511.10.00

– Свещи за запалване

P/ST

7,5

B21

8511.20.00

– Магнети; динамомагнети; магнитни волани

KG

7,5

B21

8511.30.00

– Разпределители; бобини за запалване

P/ST

7,5

B21

8511.40.00

– Стартери, дори функциониращи като генератори

P/ST

7,5

B21

8511.50.00

– Други генератори

P/ST

7,5

B21

8511.80.00

– Други апарати и устройства

P/ST

7,5

B21

8511.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.12

Електрически осветителни или сигнализационни апарати (с
изключение на артикулите от № 85.39), стъклочистачки и
електрически устройства против замразяване и изпотяване,
от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или
автомобили
8512.20.00

– Други апарати за осветление или за визуална сигнализа
ция

KG

7,5

B21

8512.30.00

– Апарати за звукова сигнализация

P/ST

7,5

B21

8512.40.00

– Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпо
тяване

P/ST

7,5

B21

8512.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.13

Портативни електрически лампи, предназначени да функ
ционират с помощта на собствен източник на енергия (на
пример с батерии, акумулатори, магнети), различни от осве
тителните апарати от № 85.12
8513.10.00

– Лампи

P/ST

20

B1

8513.90.00

– Части

KG

7,5

B21
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Индустриални или лабораторни електрически пещи, вклю
чително тези, функциониращи чрез индукция или чрез дие
лектрични загуби; други индустриални или лабораторни
апарати за термична обработка на материали чрез индукция
или чрез диелектрични загуби
8514.10.00

– Съпротивителни пещи (с индиректно загряване)

P/ST

5

A

8514.20.00

– Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелек
трични загуби

P/ST

5

A

8514.30.00

– Други пещи

P/ST

5

A

8514.40.00

– Други апарати за термична обработка на материали чрез
индукция или чрез диелектрични загуби

P/ST

5

A

8514.90.00

– Части

KG

5

A

85.15

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с ре
жещо действие), електрически (включително тези с елек
трически загрети газове) или опериращи чрез лазер или
други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез
електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плаз
мена дъга; електрически машини и апарати за горещо из
хвърляне на струи от метали или от металокерамики
– Машини и апарати за твърдо или меко запояване:
8515.11.00

– – Поялници и пистолети за запояване

P/ST

5

B22

8515.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

8515.21.00

– – Изцяло или частично автоматични

P/ST

5

B22

8515.29.00

– – Други

P/ST

5

B22

8515.31.00

– – Изцяло или частично автоматични

P/ST

5

B22

8515.39.00

– – Други

P/ST

5

B22

8515.80.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

8515.90.00

– Части

KG

5

B22

P/ST

20

B1

85.16

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагрева
тели; 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 сушене на ръце; електри
чески ютии; други електронагревателни апарати за дома
кински цели; реотани, различни от тези в № 85.45
8516.10.00

– Електрически водонагреватели и потопяеми водонагрева
тели

L 250/1890

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8516.21.00

– – Акумулиращи радиатори

P/ST

20

B1

8516.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

8516.31.00

– – Сешоари

P/ST

20

B1

8516.32.00

– – Други фризьорски апарати

P/ST

20

B1

8516.33.00

– – Апарати за сушене на ръце

P/ST

20

B1

8516.40.00

– Електрически ютии

P/ST

20

B1

8516.50.00

– Микровълнови фурни

P/ST

20

B1

8516.60.00

– Други фурни; готварски печки, електрически котлони
(включително масите за топлинна обработка на храни
телни продукти), грилове и скари

P/ST

20

B1

8516.71.10

– – – Машини за приготвяне на кафе или чай без загря
ващо устройство

P/ST

20

B1

8516.71.20

– – – Машини за приготвяне на кафе или чай със загря
ващо устройство, мелница и пречистващо устрой
ство за промишлени цели

P/ST

5

B22

8516.71.90

– – – Други

P/ST

20

B1

8516.72.00

– – Тостери

P/ST

20

B1

8516.79.00

– – Други

P/ST

20

B1

8516.80.00

– Реотани

KG

20

B1

8516.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.17

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни
мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за преда
ване или приемане на глас, образ или други данни, вклю
чително апаратите за комуникация в жични или безжични
мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от
тези от № 84.43, 85.25, 85.27 или 85.28
– Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни
мрежи и за други безжични мрежи:
8517.11.00

– – Апарати за жична телефония с безжични слушалки

P/ST

7,5

B21

8517.12.00

– – Телефони за клетъчни мрежи или за други безжични
мрежи

P/ST

7,5

B21

16.9.2016 г.
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Наименование на продукта

– – Други

L 250/1891

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

7,5

B21

– Други апарати за предаване или приемане на глас, образ
или други данни, включително апаратите за комуника
ция в жични или безжични мрежи (такива катоLAN или
WAN мрежи):
8517.61.00

– – Базови станции

P/ST

7,5

B21

8517.62.00

– – Апарати за приемане, преобразуване и предаване или
регенериране на глас, образ или на други данни, вклю
чително апаратите за комутация и за маршрутизация

P/ST

7,5

B21

8517.69.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8517.70.00

– Части

KG

7,5

B21

85.18

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори мон
тирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с ми
крофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или
повече високоговорителя; аудиочестотни електрически
усилватели; електрически апарати за усилване на звука
8518.10.00

– Микрофони и техните стойки

P/ST

20

B1

8518.21.00

– – Единичен високоговорител, монтиран в кутия

P/ST

20

B1

8518.22.00

– – Два или повече високоговорителя, монтирани в една и
съща кутия

P/ST

20

B1

8518.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

8518.30.00

– Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти,
състоящи се от микрофон и един или повече високогово
рителя

P/ST

20

B1

8518.40.00

– Аудиочестотни електрически усилватели

P/ST

20

B1

8518.50.00

– Електрически апарати за усилване на звука

P/ST

20

B1

8518.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.19

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане
на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук
8519.20.00

– Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети,
банкноти, банкови карти, жетони или чрез използването
на други разплащателни средства

P/ST

20

B1

8519.30.00

– Грамофони дек

P/ST

20

B1

8519.81.00

– – Използващи магнитни, оптични или полупроводни
кови носители

P/ST

20

B1

L 250/1892
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ставка (1)

Кате
гория

P/ST

20

B1

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук
8521.10.00

– С магнитни ленти

P/ST

20

B1

8521.90.00

– Други

P/ST

20

B1

85.22

Части и принадлежности, изключително или главно пред
назначени за апаратите от № 85.19 до 85.21
8522.10.00

– Грамофонни мембрани

KG

20

B1

8522.90.00

– Други

KG

7,5

B21

85.23

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез по
лупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители
за записване или за аналогични записвания, със или без за
пис, включително галваничните матрици и форми за произ
водство на дискове, с изключение на продуктите от глава
37
– Магнитни носители:
8523.21.00

– – Карти, съдържащи магнитна лента

P/ST

7,5

B21

8523.29.10

– – – На касети

P/ST

7,5

B21

8523.29.90

– – – Други

P/ST

7,5

B21

8523.40.10

– – За образователни, социални и професионално-техниче
ски цели

P/ST

7,5

B21

8523.40.90

– – Други

P/ST

20

B21

– Полупроводникови носители:
8523.51.00

– – Носители за запаметяване на данни чрез полупровод
никови елементи

P/ST

7,5

B21

8523.52.00

– – „Smart карти“

P/ST

7,5

B21

8523.59.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8523.80.00

– Други

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

85.25

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия,
дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване
или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, ци
фрови фотоапарати и записващи видеокамери
8525.50.00

– Предавателни апарати
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8525.60.00

– Предавателни апарати с вграден приемателен апарат

P/ST

7,5

B21

8525.80.00

– Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи
видеокамери

P/ST

20

B1

85.26

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), ра
дионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправле
ние
8526.10.00

– Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

P/ST

5

B22

8526.91.00

– – Радионавигационни апарати

P/ST

5

B22

8526.92.00

– – Апарати за радиотелеуправление

P/ST

5

B22

85.27

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбини
рани в една кутия с апарат за записване или възпроизве
ждане на звук или с часовниково устройство
8527.12.00

– – Джобни радиокасетофони

P/ST

20

B1

8527.13.00

– – Други апарати, комбинирани с апарат за записване
или възпроизвеждане на звук

P/ST

20

B1

8527.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

8527.21.00

– – Комбинирани с апарат за записване или възпроизве
ждане на звук

P/ST

20

B1

8527.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

8527.91.00

– – Комбинирани с апарат за записване или възпроизве
ждане на звук

P/ST

20

B1

8527.99.00

– – Други

P/ST

20

B1

85.28

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемате
лен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апа
рати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръск
ване или с апарат за записване или възпроизвеждане на
звук или образ
– Монитори с електроннолъчева тръба
8528.41.00

– – От видовете изключително или главно предназначени
за автоматичните машини за обработка на информация
от № 84.71

P/ST

7,5

B21

8528.49.00

– – Други

P/ST

20

C1

8528.51.00

– – От видовете изключително или главно предназначени
за автоматичните машини за обработка на информация
от № 84.71

P/ST

7,5

B21

L 250/1894

Глава
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Код по ХС

8528.59.00

Наименование на продукта

– – Други

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

20

C1

– Прожекционни апарати:
8528.61.00

– – От видовете изключително или главно предназначени
за автоматичните машини за обработка на информация
от № 84.71

P/ST

7,5

B21

8528.69.00

– – Други

P/ST

20

C1

– Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден прие
мателен апарат за радиоразпръскване или апарат за за
писване или възпроизвеждане на звук или образи:
8528.71.00

– – Непредназначени да съдържат видеодисплей или ви
деоекран

P/ST

20

C1

8528.73.00

– – Други, монохромни

P/ST

20

B1

85.29

Части, изключително или главно предназначени за апара
тите от № 85.25 до 85.28
8529.10.10

– – Изключително или главно предназначени за апаратите
от № 85.25 и 85.26

P/ST

7,5

B21

8529.90.10

– – Части, изключително или главно предназначени за
апаратите от № 8525.50, 8525.60 и 85.26

P/ST

7,5

B21

8529.90.90

– – Други

P/ST

7,5

B21

85.30

Електрически апарати за сигнализация (различни от апара
тите за предаване на информация), за безопасност, за кон
трол или за управление на железопътни или подобни ли
нии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги,
пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от
№ 86.08)
8530.10.00

– Подобни апарати

P/ST

5

B22

8530.80.00

– Други апарати

P/ST

5

B22

8530.90.00

– Части

KG

5

B21

85.31

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализа
ция (например звънци, сирени, оповестителни табла, апа
рати за предупреждение при кражба или пожар), различни
от тези от № 85.12 или 85.30
8531.10.00

– Електрически сигнални устройства за защита срещу
кражби или пожар и подобни апарати

P/ST

5

B22

8531.20.00

– Индикаторни панели с вградени течнокристални индика
тори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED)

P/ST

5

B22

8531.80.00

– – Други апарати

P/ST

5

B22

8531.90.00

– Части

KG

5

B21

16.9.2016 г.

Глава

Код по ХС

85.32

Наименование на продукта

L 250/1895

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или
настройващи
8532.10.00

Постоянни кондензатори, предназначени за електрически
мрежи от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реак
тивна мощност, равна или по-голяма от 0,5 kvar (силното
кови кондензатори)

KG

7,5

B21

8532.22.00

– Електролитни, с алуминий

KG

7,5

B21

8532.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

8532.30.00

– Променливи или настройващи кондензатори

KG

7,5

B21

8532.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.33

85.34

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Незагряващи електрически съпротивления (включително
реостатите и потенциометрите)
8533.10.00

– Постоянни съпротивления от въглерод, композиционни
или слоести

KG

7,5

B21

8533.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

8533.39.00

– – Други

KG

7,5

B21

8533.40.00

– Други променливи съпротивления (включително реоста
тите и потенциометрите)

KG

7,5

B21

8533.90.00

– Части

KG

7,5

B21

8534.00.00

Печатни платки

KG

7,5

B21

85.35

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоня
ване, включване или свързване на електрически вериги (на
пример прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпази
тели, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високоче
стотни електрически филтри, щекери и други конектори,
съединителни кутии), за напрежение, превишаващо
1 000 V
8535.10.00

– Стопяеми предпазители

KG

7,5

B21

8535.21.00

– – За напрежение, по-малко от 72,5 kV

KG

7,5

B21

8535.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

8535.30.00

– Секционни разединители и прекъсвачи

KG

7,5

B21

8535.40.00

– Гръмоотводи, ограничители на напрежение и високоче
стотни електрически филтри

KG

7,5

B21

8535.90.00

– Други

KG

7,5

B21

L 250/1896

Глава

Официален вестник на Европейския съюз
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Код по ХС

85.36

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоня
ване, включване или свързване на електрически вериги (на
пример прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми
предпазители, високочестотни електрически филтри, ще
кери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съе
динителни кутии), за напрежение, непревишаващо
1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или ка
бели от оптични влакна
8536.10.00

– Стопяеми предпазители

KG

7,5

B21

8536.20.00

– Автоматични предпазители

KG

7,5

B21

8536.30.00

– Други апарати за защита на електрически вериги

KG

7,5

B21

8536.41.00

– – За напрежение, непревишаващо 60 V

KG

7,5

B21

8536.49.00

– – Други

KG

7,5

B21

8536.50.00

– Други прекъсвачи, превключватели и разединители

KG

7,5

B21

8536.61.00

– – Фасунги за лампи

KG

7,5

B21

8536.70.00

– Конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оп
тични влакна

KG

7,5

B21

8536.90.00

– Други апарати

KG

7,5

B21

85.37

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни,
оборудвани с два или повече уреда от № 85.35 или 85.36
за електрическо управление или разпределение, включи
телно тези, в които са вградени инструменти или апарати
от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, раз
лични от комутационните системи от № 85.17
8537.10.00

– За напрежение, непревишаващо 1 000 V

KG

7,5

B21

8537.20.00

– За напрежение, превишаващо 1 000 V

KG

7,5

B21

85.38

Части, изключително или главно предназначени за уредите
от № 85.35, 85.36 или 85.37
8538.10.00

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни
от № 85.37, без съответните им уреди

KG

7,5

B21

8538.90.00

– Други

KG

7,5

B21

85.39

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газо
разрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани
фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиоле
тови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи
8539.10.00

– Артикули, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

P/ST

7,5

B21

8539.21.00

– – Халогенни, с волфрам

P/ST

7,5

B21

16.9.2016 г.
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8539.22.00

– – Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напреже
ние, превишаващо 100 V

P/ST

7,5

B21

8539.29.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8539.31.00

– – Луминесцентни, с топъл катод

P/ST

7,5

B21

8539.32.00

Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални ха
логениди

P/ST

7,5

B21

8539.39.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

– Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени
лъчи; дъгови лампи
8539.41.00

– – Дъгови лампи

P/ST

7,5

B21

8539.49.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8539.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.40

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или
фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или
газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, те
левизионни предавателни тръби), различни от № 85.39
– Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници,
включително тръбите за видеомонитори:
8540.11.00

– – Цветни

P/ST

7,5

B21

8540.12.00

– – Монохромни

P/ST

7,5

B21

8540.20.00

– Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи
или усилващи образите; други фотокатодни тръби

P/ST

7,5

B21

8540.40.00

Тръби за визуализация на графични данни, монохромни;
тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфо
рен екран, с разстояние между растерните точки по-малко
от 0,4 mm

P/ST

7,5

B21

8540.50.00

Тръби за визуализация на графични данни, монохромни

P/ST

7,5

B21

8540.60.00

– Други електроннолъчеви тръби

P/ST

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

– Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони,
тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на
тръбите, управлявани чрез решетка:
8540.71.00

– – Магнетрони

L 250/1898
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гория

8540.72.00

– – Клистрони

P/ST

7,5

B21

8540.79.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8540.89.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

8540.99.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

85.41

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови еле
менти; фоточувствителни полупроводникови елементи,
включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в мо
дули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пие
зоелектрически кристали
8541.10.00

– Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите

KG

7,5

B21

8541.29.00

– – Други

KG

7,5

B21

8541.30.00

– Тиристори, диаци и триаци, различни от фоточувствител
ните полупроводникови елементи

KG

7,5

B21

8541.40.00

Фоточувствителни полупроводникови елементи, включи
телно фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули
или сглобени в панели; светодиоди

KG

7,5

B21

8541.50.00

– Други полупроводникови елементи

KG

7,5

B21

8541.60.00

– Монтирани пиезоелектрически кристали

KG

7,5

B21

8541.90.00

– Части

KG

7,5

B21

85.42

Електронни интегрални схеми
– Електронни интегрални схеми:
8542.31.00

– – Процесори и контролери, дори комбинирани с памети,
преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми
за измерване на времето и за синхронизация или други
схеми

P/ST

7,5

B21

8542.32.00

– – Памети

P/ST

7,5

B21

8542.33.00

– – Усилватели

P/ST

7,5

B21

8542.39.00

– Други

P/ST

7,5

B21

8542.90.00

– Части

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.
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L 250/1899

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Електрически машини и апарати със специфична функция,
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава от
митническата тарифа на Мозамбик
8543.10.00

– Ускорители на частици

P/ST

5

B22

8543.20.00

– Генератори на сигнали

P/ST

5

B22

8543.30.00

– Машини и апарати за галванотехника, електролиза или
електрофореза

P/ST

5

B22

8543.70.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

8543.90.00

– Части

KG

5

B22

85.44

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 облицо
вани влакна, дори съдържащи електрически проводници
или снабдени с части за свързване
– Жици за намотки:
8544.11.00

– – От мед

KG

7,5

A

8544.19.00

– – Други

KG

7,5

A

8544.20.00

– Коаксиални кабели и други електрически коаксиални
проводници

KG

7,5

A

8544.30.00

– Комплекти проводници за запалителни свещи и други
комплекти проводници от видовете, използвани в транс
портните средства

KG

7,5

A

8544.42.00

– – Снабдени с части за свързване

KG

7,5

A

8544.49.10

– – – Електрически проводници, без покритие

KG

2,5

A

8544.49.90

– – – Други

KG

7,5

A

8544.60.10

– – – Електрически проводници, без покритие

KG

2,5

A

8544.60.90

– – – Други

KG

7,5

A

8544.70.00

– Кабели от оптични влакна

KG

7,5

A

KG

7,5

A

85.45

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или
батерии и други артикули от графит или друг въглерод, с
или без метал, за електрически приложения
– Електроди
8545.11.00

– – От видовете, използвани за пещи

L 250/1900

Глава

Официален вестник на Европейския съюз
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16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8545.19.00

– – Други

KG

7,5

A

8545.20.00

– Четки

KG

7,5

A

8545.90.00

– Други

KG

7,5

A

85.46

Изолатори за електричество от всякакви материали
8546.20.00

– От керамика

KG

7,5

B21

8546.90.00

– Други

KG

7,5

B21

85.47

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или
съдържащи обикновени метални части за сглобяване (на
пример фасунги с резба), вградени в масата им, за машини,
апарати или електрически инсталации, различни от изола
торите от № 85.46; изолационни тръби и техните части за
свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация
8547.10.00

– Изолационни части от керамика

KG

7,5

B21

8547.20.00

– Изолационни части от пластмаси

KG

7,5

B21

8547.90.00

– Други

KG

7,5

B21

85.48

Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени
от един или от няколко галванични елемента, и от електри
чески акумулатори; електрически батерии, съставени от
един или няколко галванични елемента, негодни за упо
треба, и електрически акумулатори, негодни за употреба;
електрически части за машини или апарати, неупоменати,
нито включени другаде в настоящата глава от митническата
тарифа на Мозамбик
8548.10.00

– Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени
от един или от няколко галванични елемента, и от елек
трически акумулатори; електрически батерии, съставени
от един или няколко галванични елемента, негодни за
употреба, и електрически акумулатори, негодни за упо
треба

KG

7,5

B21

8548.90.00

– Други

KG

7,5

B21

87.01

Трактори (с изключение на карите-влекачи от № 87.09)
8701.90.10

– – Селскостопански трактори и горски трактори

P/ST

0

B22

8701.90.90

– – Други

P/ST

5

B22

P/ST

5

C22

87.04

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки
– – С максимално общо тегло, непревишаващо 5 тона:
8704.21.10

– – – С двойна кабина и открита задна част, с работен
обем, по-малък от 3 200 cm3

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 250/1901

Код по ХС

Наименование на продукта

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8704.21.90

– – – С двойна кабина и открита задна част, с работен
обем, превишаващ 3 200 cm3

P/ST

5

C22

8704.22.00

– – С максимално общо тегло, превишаващо 5 тона, но не
превишаващо 20 тона

P/ST

5

C22

8704.23.00

– – С максимално общо тегло, превишаващо 20 тона

P/ST

5

C22

8704.90.00

– Други

P/ST

5

B22

P/ST

5

B22

87.05

Автомобилни превозни средства за специални цели, раз
лични от тези, които са предназначени главно за транспорт
на хора или стоки (например коли за пътна помощ, ка
миони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки,
коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, колиателиета, коли-флуорографи)
8705.90.00

87.08

– Други
Части и принадлежности за автомобилни превозни средства
от № 87.01 до 87.05

8708.40.00

– Скоростни кутии и техните части

P/ST

7,5

B21

8708.50.00

– Диференциални мостове (дори снабдени с други трансми
сионни устройства) и носещи оси; техните части

P/ST

7,5

B21

8708.70.00

– Колела, техните части и принадлежности

P/ST

7,5

B21

8708.80.00

– Системи за окачване и техните части (включително амор
тисьори на окачване)

P/ST

7,5

B21

– Други части и принадлежности:
8708.91.00

– – Радиатори и техните части

P/ST

7,5

B21

8708.92.00

– – Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпуска
телни тръби (ауспуси); техните части

P/ST

7,5

B21

8708.94.00

– – Волани, кормилни колони и кормилни кутии; техните
части

P/ST

7,5

B21

8708.95.00

– – Предпазни въздушни възглавници (airbags); техните
части

P/ST

7,5

B21

8708.99.00

– – Други

P/ST

7,5

C21

P/ST

20

B1

87.11

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със
спомагателен двигател, със или без кош; кошове
8711.20.00

– С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm3,
но непревишаващ 250 cm3

L 250/1902

Глава

Код по ХС

87.16

88.01

89.02

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

8716.31.00

– – Цистерни

P/ST

5

B22

8801.00.00

Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери
и други въздухоплавателни превозни средства, предназна
чени за придвижване без двигател

P/ST

2,5

B1

Части за апаратите от № 88.01 или 88.02
8803.30.00

– Други части за самолети или хеликоптери

KG

0

B21

8901.10.00

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби,
главно предназначени за транспорт на хора; фериботи

BRT

2,5

B22

8901.90.00

– Други кораби за транспорт на стоки и други кораби,
предназначени едновременно за транспорт на хора и на
стоки

BRT

2,5

B22

8902.00.00

Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обра
ботка или за консервиране на продуктите от риболова

KG

2,5

B22

89.03

89.04

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства;
други неавтомобилни превозни средства; техните части

88.03

89.01

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт;
лодки с гребла и канута
8903.10.00

– Надуваеми лодки

P/ST

2,5

B1

8903.91.20

– – Платноходки със спомагателен двигател

P/ST

2,5

B1

8903.92.00

– – Моторни лодки, различни от тези с извънбордов дви
гател

P/ST

2,5

B1

8903.99.00

– – Други

P/ST

2,5

B1

8904.00.00

Влекачи и тласкачи

KG

2,5

B22

P/ST

2,5

B22

KG

2,5

B22

89.05

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кра
нове и други кораби, за които корабоплаването има второ
степенно значение по отношение на главното им предназна
чение; плаващи докове; сондажни или производствени
платформи, плаващи или потопяеми
8905.90.00

89.06

– Други
Други кораби, включително бойните плавателни съдове и
спасителните лодки, различни от тези с гребла

8906.90.00
89.07

– Други
Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари,
шамандури, кесони и сигнални знаци)

8907.10.00

– Надуваеми салове

KG

2,5

B22

8907.90.00

– Други

KG

2,5

B22

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

90.01

Наименование на продукта

L 250/1903

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от
оптични влакна, различни от тези от № 85.44; поляризи
ращи материали на листове или на плочи; лещи (включи
телно контактните лещи), призми, огледала и други оп
тични елементи от всякакви материали, немонтирани, раз
лични от тези от оптически необработено стъкло
9001.10.00

– Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна

KG

7,5

B21

9001.30.00

– Контактни лещи

P/ST

7,5

B21

9001.40.00

– Стъкла за очила от стъкло

P/ST

0

B21

9001.50.00

– Стъкла за очила от други материали

P/ST

2,5

B21

9001.90.00

– Други

KG

7,5

B21

90.02

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от вся
какви материали, монтирани, за инструменти или апарати,
различни от същите тези артикули, от оптически необрабо
тено стъкло
– Обективи:
9002.11.00

– За снимачни апарати, за прожектори или за фотографски
или кинематографски апарати за увеличаване или нама
ляване

P/ST

20

B1

9002.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

9002.20.00

– Филтри

P/ST

20

B1

9002.90.00

– Други

KG

20

B1

90.03

Рамки за очила или подобни артикули и техните части
– Рамки:
9003.11.00

– – От пластмаси

P/ST

0

A

9003.19.00

– – От други материали

P/ST

2,5

B21

9003.90.00

– Части

KG

2,5

B21

90.04

Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни арти
кули
9004.10.00

– Слънчеви очила

P/ST

20

B1

9004.90.00

– Други

KG

2,5

A

L 250/1904

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

90.05

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оп
тични телескопи и техните корпуси; други инструменти за
астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите
за радиоастрономия
9005.10.00

– Бинокли

P/ST

7,5

B1

9005.80.00

– Други инструменти

P/ST

20

B1

9005.90.00

– Части и принадлежности (включително корпусите)

KG

7,5

B1

90.06

Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите
за светкавици във фотографията, с изключение на газора
зрядните лампи от № 85.39
9006.10.00

– Фотоапарати от видовете, използвани за изработване на
отпечатващи клишета или цилиндри

P/ST

20

B1

9006.30.00

Фотоапарати, специално предназначени за подводна или
въздушна фотография, за медицински преглед на вътрешни
органи или за лабораториите по съдебна медицина или за
съдебно идентифициране

P/ST

20

B1

9006.40.00

– Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на
снимките

P/ST

20

B1

– Други фотоапарати:
9006.51.00

– – С визиране през обектива (SLR), за ленти на рула с
широчина, непревишаваща 35 mm

P/ST

20

B1

9006.52.00

– – Други, за ленти на рула с широчина, по-малка от
35 mm

P/ST

20

B1

9006.53.00

– – Други, за ленти на рула с широчина 35 mm

P/ST

20

B1

9006.59.00

– – Други

P/ST

20

B1

9006.61.00

– – Светкавици с газоразрядни лампи (наречени „елек
тронни светкавици“)

P/ST

20

B1

9006.69.00

– – Други

P/ST

20

B1

9006.91.00

– – За фотоапарати

P/ST

20

B1

9006.99.00

– – Други

KG

20

B1

P/ST

20

B1

90.07

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вгра
дени апарати за запис или възпроизвеждане на звук
– Камери:
9007.11.00

– – За филми с широчина, по-малка от 16 mm, или за
филми 2 × 8 mm

16.9.2016 г.

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1905

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

9007.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

9007.20.00

– Прожекционни апарати

P/ST

20

B1

9007.91.00

– – За камери

P/ST

20

B1

9007.92.00

– – За прожекционни апарати

KG

20

B1

90.08

Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или на
маляване
9008.10.00

– Проектори за диапозитиви

P/ST

20

B1

9008.30.00

– Други проектори за неподвижни изображения

P/ST

20

B1

9008.40.00

– Фотографски апарати за увеличаване или намаляване

P/ST

20

B1

9008.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B1

90.10

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинола
боратории, неупоменати, нито включени другаде в настоя
щата глава от митническата тарифа на Мозамбик; негато
скопи; екрани за прожектиране
9010.10.00

Апарати и оборудване за автоматично проявяване на фотог
рафски ленти, на кинематографски филми или на фотог
рафска хартия на рула, или за автоматично копиране на
проявените ленти върху рула от фотографска хартия

P/ST

7,5

B21

9010.50.00

– Други апарати и оборудване за фотолаборатории или ки
нолаборатории; негатоскопи

P/ST

7,5

B21

9010.60.00

– Екрани за прожектиране

P/ST

7,5

B21

9010.90.00

– Части и принадлежности

P/ST

7,5

B21

90.11

Оптични микроскопи, включително микроскопите за ми
крофотография, микрокинематография или микропрожек
ция
9011.10.00

– Стереоскопични микроскопи

P/ST

5

B22

9011.20.00

– Други микроскопи за микрофотография, микрокинемато
графия или микропрожекция

P/ST

5

B22

9011.80.00

– Други микроскопи

P/ST

5

B22

9011.90.00

– Части и принадлежности

KG

5

B22

L 250/1906

Глава

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

90.12

Наименование на продукта

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи

9012.10.00

Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи

P/ST

5

B22

9012.90.00

– Части и принадлежности

KG

5

B22

90.13

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули,
включени по-специално другаде; лазери, различни от лазер
ните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупо
менати, нито включени другаде в настоящата глава от мит
ническата тарифа на Мозамбик

9013.10.00

– Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за ма
шини, апарати или инструменти от настоящата глава или
от раздел ХVI от митническата тарифа на Мозамбик

P/ST

20

B1

9013.20.00

– Лазери, различни от лазерните диоди

P/ST

20

B1

9013.80.00

– Други устройства, апарати и инструменти

P/ST

20

B1

90.14

Компаси, включително навигационните компаси; други ин
струменти и апарати за навигация

9014.10.00

– Компаси, включително навигационните компаси

KG

7,5

B21

9014.20.00

– Инструменти и апарати за въздушна или космическа на
вигация (различни от компасите)

P/ST

7,5

B21

9014.80.00

– Други инструменти и апарати

P/ST

7,5

B21

9014.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

90.15

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемер
ство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океаногра
фия, хидрология, метеорология или геофизика, с изключе
ние на компасите; далекомери

9015.10.00

– Далекомери

P/ST

7,5

B21

9015.20.00

– Теодолити и тахиметри (тахеометри)

P/ST

7,5

B21

9015.30.00

– Нивелири

P/ST

7,5

B21

9015.40.00

– Инструменти и апарати за фотограметрия

KG

7,5

B21

16.9.2016 г.

Глава

90.16

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по ХС

Наименование на продукта

L 250/1907

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

9015.80.00

– Други инструменти и апарати

P/ST

7,5

B21

9015.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

9016.00.00

Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без те
глилки

KG

7,5

B21

90.17

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 включени другаде
в настоящата глава
9017.10.00

– Чертожни маси и машини, дори автоматични

P/ST

7,5

B21

9017.20.00

– Други инструменти за чертане, трасиране или смятане

P/ST

7,5

B1

9017.30.00

– Микрометри, шублери, калибри и шаблони

P/ST

7,5

B21

9017.80.00

– Други инструменти

KG

7,5

B21

9017.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

90.18

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни
инструменти и апарати, включително апаратите за сцинти
графия и другите електромедицински апарати, както и апа
ратите за изследване на зрението
– Електродиагностични апарати (включително апаратите за
функционално изследване или за наблюдение на физио
логическите параметри):
9018.11.00

– – Електрокардиографи

P/ST

5

B22

9018.12.00

– – Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране
(скенери)

P/ST

5

B22

9018.13.00

– – Апарати за диагностика чрез визуализация на магнит
ния резонанс

P/ST

5

B22

9018.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

9018.20.00

– Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

P/ST

5

B22

– Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и подобни
инструменти:
9018.31.00

– – Спринцовки, със или без игли

KG

5

B22

9018.32.00

– – Тръбовидни метални игли и игли за шевове

KG

5

B22

L 250/1908
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Наименование на продукта

– – Други

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

KG

5

B22

– Други инструменти и апарати за зъболечение:
9018.41.00

– – Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху
обща основа с друго зъболекарско оборудване

KG

5

B22

9018.49.00

– – Други

KG

5

B22

9018.50.00

– Други офталмологични инструменти и апарати

KG

5

B22

9018.90.00

– Други инструменти и апарати

KG

5

B22

90.19

90.20

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
9019.10.00

– Апарати за механотерапия; апарати за масаж, апарати за
психотехника

KG

5

B22

9019.20.00

– Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна
терапия, дихателни апарати за реанимация и други апа
рати за дихателна терапия

KG

5

B22

9020.00.00

Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на
защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ
елемент

KG

5

B22

90.21

Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хи
рургически 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 имплантиране в организма с цел
да се компенсира недостатък или недъг
9021.10.00

– Апарати за ортопедия или за фрактури

KG

0

B22

9021.21.00

– – Изкуствени зъби

KG

0

B22

9021.29.00

– – Други

KG

0

B22

9021.31.00

– – Ставни протези

P/ST

0

B22

9021.39.00

– – Други

KG

0

B22

9021.40.00

– Слухови апарати, с изключение на частите и принадлеж
ностите

P/ST

0

B22

9021.90.00

– Други

KG

0

B22

16.9.2016 г.
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L 250/1909

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа,
бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургиче
ско, зъболекарско или ветеринарно приложение, включи
телно апаратите за рентгенофлуорография или рентгеноте
рапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи
Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, команд
ните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни
за изследване или лечение
– Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицинско, хи
рургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение,
включително апаратите за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия:

90.23

9022.12.00

– – Томографски апарати, управлявани от автоматична ма
шина за обработка на информация

P/ST

5

B22

9022.14.00

– – Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно
приложение

P/ST

5

B22

9022.19.00

За други приложения

P/ST

5

B22

9022.21.00

– – За медицинско, хирургическо, зъболекарско или вете
ринарно приложение

P/ST

5

B22

9022.29.00

– – За други приложения

P/ST

5

B22

9022.30.00

– Тръби с Х (рентгенови) лъчи

P/ST

5

B22

9022.90.00

– Други, включително частите и принадлежностите

KG

5

B22

9023.00.00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демон
стриране (например при обучение или изложби), които не
могат да служат за други цели

KG

5

B22

90.24

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск,
еластичност или други механични характеристики на мате
риалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пласт
маси)
9024.10.00

– Машини и апарати за изпитване на метали

KG

5

B22

9024.80.00

– Други машини и апарати

P/ST

5

B22

9024.90.00

– Части и принадлежности

KG

5

B22

90.25

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инстру
менти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и
психрометри, със или без устройства за регистриране, дори
комбинирани помежду си
– Термометри, некомбинирани с други инструменти:
9025.11.00

– – С течност, с директно отчитане

P/ST

5

B22

9025.19.00

– – Други

P/ST

5

B22

L 250/1910
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9025.80.00

– Други инструменти

KG

5

B22

9025.90.00

– Части и принадлежности

KG

5

B22

90.26

Инструменти и апарати за измерване или контрол на де
бита, нивото, налягането или другите променливи характе
ристики на течности или газове (например дебитомери, ни
вопоказатели, манометри, топломери), с изключение на ин
струментите и апаратите от № 90.14, 90.15, 90.28 или
90.32
9026.10.00

– За измерване или контрол на дебита или нивото на теч
ностите

P/ST

5

B22

9026.20.00

– За измерване или контрол на налягането

P/ST

5

B22

9026.80.00

– Други инструменти и апарати

P/ST

5

B22

9026.90.00

– Части и принадлежности

KG

5

B22

90.27

Инструменти и апарати за физични или химични анализи
(например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, ана
лизатори на газове или на дим); инструменти и апарати за
изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, по
върхностното напрежение или други подобни, или за кало
риметрични, акустични или фотометрични измервания
(включително експозиметрите); микротоми
9027.10.00

– Анализатори на газове или на дим

P/ST

5

B22

9027.30.00

– Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи, из
ползващи оптичните лъчения (ултравиолетови, видими,
инфрачервени)

KG

5

B22

9027.50.00

– Други инструменти и апарати, използващи оптични лъче
ния (ултравиолетови, видими, инфрачервени)

KG

5

B22

9027.80.00

– Други инструменти и апарати

KG

5

B22

9027.90.00

– Микротоми; части и принадлежности

P/ST

5

B22

90.28

Броячи за газове, течности или електричество, включително
броячите за тяхното еталониране
9028.10.00

– Броячи за газове

P/ST

7,5

B21

9028.20.00

– Броячи за течности

P/ST

7,5

B21

9028.30.00

– Броячи за електричество

P/ST

7,5

B21

9028.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B22
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Други броячи (например броячи на обороти, броячи на
продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние,
крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези
от № 90.14 или 90.15; стробоскопи
9029.10.00

– Броячи на обороти или на продукция, таксиметри,
броячи на изминато разстояние, крачкомери и подобни
броячи

P/ST

7,5

B21

9029.20.00

– Скоростомери и тахометри; стробоскопи

P/ST

7,5

B21

9029.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

90.30

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инстру
менти и апарати за измерване или контрол на електриче
ските величини; инструменти и апарати за измерване или
откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или
други йонизиращи лъчения
9030.10.00

– Инструменти и апарати за измерване или откриване на
йонизиращи лъчения

P/ST

7,5

B21

9030.20.00

– Осцилоскопи и осцилографи

P/ST

7,5

B21

9030.31.00

– – Мултиметри без регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.32.00

– – Мултиметри с регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.33.00

– – Други, без регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.39.00

– – Други, с регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.40.00

– Други инструменти и апарати, специално предназначени
за телекомуникационната техника (например апарати за
междуканално прослушване, апарати за измерване затих
ването на сигнала в телефонната линия, измерватели на
изкривяванията на полезния сигнал, псофометри)

P/ST

7,5

B21

– Други инструменти и апарати
9030.83.00

– – Други, с регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.84.00

– – Други, с регистриращо устройство

P/ST

7,5

B21

9030.89.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

9030.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B21

90.31

Инструменти, апарати и машини за измерване или за кон
трол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата
глава; профилпроектори
9031.10.00

– Машини за балансиране на механичните части
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9031.30.00

– Профилпроектори

P/ST

7,5

B21

9031.49.00

– – Други

KG

7,5

B21

9031.80.00

– Други инструменти, апарати и машини

KG

7,5

B21

9031.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

90.32

90.33

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или
контрол
9032.10.00

– Термостати

P/ST

7,5

B21

9032.20.00

– Маностати

P/ST

7,5

B21

9032.81.00

– – Хидравлични или пневматични

P/ST

7,5

B21

9032.89.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

9032.90.00

– Части и принадлежности

KG

7,5

B21

9033.00.00

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени
другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инстру
менти или артикули от глава 90 от митническата тарифа на
Мозамбик

KG

7,5

B21

91.01

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
– Ръчни часовници с електрически принцип на действие,
дори с вграден хронометър:
9101.11.00

– – Само с механично отчитане

P/ST

20

B1

9101.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

9101.21.00

– – С автоматично навиване

P/ST

20

B1

9101.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

9101.91.00

– – С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9101.99.00

– – Други

P/ST

20

B1

P/ST

20

B1

91.02

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници
(включително хронометри от същите видове), различни от
тези от № 91.01
– Ръчни часовници с електрически принцип на действие,
дори с вграден хронометър:
9102.11.00

– – Само с механично отчитане

16.9.2016 г.
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ставка (1)

Кате
гория

9102.12.00

– – Само с оптикоелектронно отчитане

P/ST

20

B1

9102.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

9102.21.00

– – С автоматично навиване

P/ST

20

B1

9102.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

9102.91.00

– – С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9102.99.00

– – Други

P/ST

20

B1

91.03

91.04

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Будилници и други часовници, с часовников механизъм с
малък обем
9103.10.00

– С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9103.90.00

– Други

P/ST

20

B1

9104.00.00

Часовници за командни табла и подобни часовници за ав
томобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби
или други превозни средства

KG

20

B1

91.05

Будилници и други часовници, с часовников механизъм,
неотговарящ на определението в забележка 3 от настоящата
глава
– Будилници:
9105.11.00

– – С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9105.19.00

– – Други

P/ST

20

B1

9105.21.00

– – С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9105.29.00

– – Други

P/ST

20

B1

9105.91.00

– – С електрически принцип на действие

P/ST

20

B1

9105.99.00

– – Други

P/ST

20

B1

91.06

91.07

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часов
ников механизъм или синхронен двигател (например апа
рати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване
на часа и датата)
9106.10.00

– Апарати за регистриране присъствието; апарати за отбе
лязване на часа и датата

P/ST

20

B1

9106.90.00

– Други

P/ST

20

B1

9107.00.00

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да
се задвижи механизъм в определено време, снабдени с ча
совников механизъм или със синхронен двигател

KG

20

B1

L 250/1914
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем,
комплектовани и сглобени
– С електрически принцип на действие:
9109.19.00

– – Други

P/ST

7,5

B21

9109.90.00

– Други

P/ST

7,5

B21

91.11

Корпуси за часовниците от № 91.01 или 91.02 и техните
части
9111.80.00

– Други корпуси

P/ST

7,5

B21

9111.90.00

– Части

KG

7,5

B21

91.12

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части
9112.20.00

– Кутии и шкафове

P/ST

7,5

B21

9112.90.00

– Части

KG

7,5

B21

91.13

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части
9113.20.00

– От неблагородни метали, дори позлатени или посре
брени

KG

20

B1

9113.90.00

– Други

KG

20

B1

91.14

Други принадлежности за часовници
9114.10.00

– Пружини, включително спиралните пружини

KG

7,5

B21

9114.20.00

– Камъни

KG

7,5

B21

9114.90.00

– Други

KG

7,5

B21

P/ST

7,5

B1

92.01

Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни ин
струменти с клавиатура
9201.90.00

92.02

– Други
Други струнни музикални инструменти (например китари,
цигулки, арфи)

9202.10.00

– Лъкови

P/ST

7,5

B1

9202.90.00

– Други

P/ST

7,5

B1

16.9.2016 г.
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Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

Други духови музикални инструменти (например клари
нети, тромпети, гайди)
9205.90.00

– Други

KG

7,5

B1

9206.00.00

Ударни музикални инструменти (например барабани, тъ
пани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)

P/ST

7,5

B1

92.07

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или
усилва по електрически начин (например органи, китари,
акордеони)
9207.10.00

– Клавирни инструменти, различни от акордеоните

P/ST

7,5

B1

9207.90.00

– Други

P/ST

7,5

B1

92.08

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички
и други музикални инструменти, невключени в друга пози
ция на настоящата глава от митническата тарифа на Мозам
бик; всякакви видове свирки за примамване на животни;
свирки, рогове и други инструменти за повикване или сиг
нализация чрез уста
9208.10.00

– Музикални кутии

KG

7,5

B1

9208.90.00

– Други

KG

7,5

B1

92.09

Части (например механизми за музикални кутии) и принад
лежности (например карти, дискове и рула за апаратите за
механична музика) за музикални инструменти; метрономи
и камертони от всички видове
9209.30.00

– Струни

KG

7,5

B1

9209.94.00

– – Части и принадлежности за музикалните инструменти
от № 92.07

KG

7,5

B1

9209.99.00

– – Други

KG

7,5

B1

KG

20

B1

P/ST

0

A

94.05

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните
части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни
лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и
подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран свет
линен източник, и техните части, неупоменати, нито вклю
чени другаде
9405.40.00

95.06

– Други електрически осветителни тела
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
– Топки и топчета, различни от топките за голф или за те
нис на маса

9506.62.00

– – Надуваеми

L 250/1916

Глава

Код по ХС

9506.69.00
95.07

Наименование на продукта

– – Други

16.9.2016 г.

Единица

Обща
ставка (1)

Кате
гория

P/ST

0

A

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули
за риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; при
мамки (различни от тези от № 92.08 или 97.05) и по
добни артикули за лов
9507.20.00

– Въдичарски кукички, дори монтирани върху повод

KG

5

B22

9507.90.00

– Други

KG

5

B22

P/ST

20

B1

96.03

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; го
тови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за
боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки
материали
9603.29.00

96.09

96.10
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– – Други
Моливи (различни от моливите от № 96.08), графити, па
стели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шива
шки креди

9609.10.00

– Моливи

KG

0

A

9610.00.00

Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки

KG

0

A

(1) За целите на член 23, параграф 3 настоящата колона има само информативна цел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ЗАЩИТНИ МЕРКИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ

Селскостопанските продукти и съответните референтни количества, посочени в член 35, са изброени в таблицата по-долу.
Референтни количества (в метрични тонове) (1)
Тарифни
редове

Година
1

Година
2

Година
3

Година
4

Година
5

Година
6

Година
7

Година
8

Година
9

Година
10

Година
11

Година
12

Карантии, годни за консумация
1

02061090

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

2

02062100*

700

770

840

910

980

1 050

1 120

1 190

1 260

1 330

1 400

1 470

3

02062900*

4

02063000

100

110

121

133

146

161

5

02064900*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

11 000 12 100 13 200 14 300 15 400 16 500 17 600 18 700 19 800 20 900 22 000 23 100
177

195

214

236

259

285

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

Обработени житни растения
6

11041910*

475

522

574

632

695

764

841

925

1 018

1 120

1 232

1 355

7

11042910

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

8

11071010*

464

511

562

618

680

748

822

905

995

1 094

1 203

1 324

9

11072010

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

10

11081110

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Приготвени храни от месо
11

16021000

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

12

16025030

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

13

16025040

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

14

16029020

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

Ултрапастьоризирано (уперизирано) мляко (UHT) или мляко с дълъг срок на годност
15

04011007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

16

04012007*

311

342

377

414

456

501

551

606

667

733

807

887

17

04014007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

18

04015007

100

110

121

133

146

161

177

195

214

236

259

285

L 250/1918
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Референтни количества (в метрични тонове) (1)
Тарифни
редове

Година
1

Година
2

Година
3

Година
4

Година
5

Година
6

Година
7

Година
8

Година
9

Година
10

Година
11

Година
12

Консервирани краставици и маслини
19

20011000*

1 022

1 124

1 237

1 360

1 496

1 646

1 810

1 991

2 191

2 410

2 651

2 916

20

20019010*

359

395

435

478

526

579

637

700

770

847

931

1 024

Шоколад
21

180631*

3 000

3 300

3 600

3 900

4 200

4 500

4 800

5 100

5 400

5 700

6 000

6 300

22

180632*

800

880

960

1 040

1 120

1 200

1 280

1 360

1 440

1 520

1 600

1 680

23

180690*

6 000

6 600

7 200

7 800

8 400

9 000

9 600 10 200 10 800 11 400 12 000 12 600

(1) По отношение на тарифните редове, обозначени със звездичка, в случай че датата на влизане в сила на настоящото споразумение е след 2015 г., ре
ферентното количество за година 1 представлява средната стойност на вноса от ЕС в Южноафриканския митнически съюз от предходните три (3) го
дини. Референтните количества за следващите години (след година 1) се коригират пропорционално на референтните количества в настоящата та
блица.

16.9.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРЕХОДНИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ НА БОТСУАНА, ЛЕСОТО, НАМИБИЯ И СВАЗИЛЕНД (БЛНС)
В таблицата по-долу са изброени посочените в член 37 продукти, търговията с които е либерализирана.
Код по ХС

Описание

1

0207.12.10

Замразени механично обезкостени меса от петли и кокошки, неразфасовани

2

0207.12.20

Замразени трупове (с изключение на шийки и карантии) с отстранени всички разфасовки, от
петли и кокошки, неразфасовани

3

0207.12.90

Замразени петли и кокошки, неразфасовани (с изключение на замразени механично обезкостени
меса и замразени трупове (с изключение на шийки и карантии), с отстранени всички разфа
совки).

4

0207.14.20

Замразени карантии, годни за консумация, от петли и кокошки

5

0207.14.90

Замразени разфасовки от петли и кокошки (с изключение на обезкостени)

6

0401.10.07

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители: С те
гловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %: Ултрапастьоризирано (уперизирано) мляко
(UHT)

7

0409.00

Естествен мед

8

0708.10

Пресен или охладен грах (Pisum sativum), със или без шушулките

9

0710.29

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, неварени или варени във вода или на пара, замразени
(с изключение на грах и фасул)

10

0710.30

Спанак, новозеландски спанак и лобода, замразени

11

0710.40

Сладка царевица, неварена или варена във вода или на пара, замразена

12

0710.90

Зеленчукови смеси, неварени или варени във вода или на пара, замразени

13

0711.20

Маслини, 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

14

0711.40

Краставици и корнишони, 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

15

0711.51

Гъби от рода Agaricus, 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

16

0712.20

Лук, сушен, дори нарязан на парчета или резенки, смлян или на прах, но необработен по друг
начин

17

1102.90.90

Брашна от житни растения (с изключение на пшенично брашно, брашно от смес от пшеница и
ръж, ръжено, царевично, оризово брашно, брашно от сорго и овесено брашно)

18

1105.10

Брашно, грис и прах от картофи

L 250/1920

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Код по ХС

16.9.2016 г.

Описание

19

1517.10.10

Маргарин с тегловно съдържание на млечни мазнини > 10 %, но <= 15 % (с изключение на теч
ния маргарин)

20

1517.90.10

Други видове маргарин (с изключение на течния)

21

1517.90.10

Хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от
фракции от различни мазнини или масла, с тегловно съдържание на млечни мазнини > 10 % и
<= 15 % (с изключение на хранителни мазнини и масла и техните фракции, частично или на
пълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафи
нирани, но необработени по друг начин)

22

1517.90.20

Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите

23

1602.32.10

Пастети от петли и кокошки, приготвени или консервирани

24

1602.32.90

Месо, карантии или кръв от петли и кокошки, приготвени или консервирани, различни от пасте
тите (с изключение на колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни и приго
твени храни от черен дроб)

25

1602.39.10

Пастети от домашни птици от позиция 01.05, различни от петли и кокошки или от пуйки, при
готвени или консервирани

26

1603.00.10

Екстракти от месо (с изключение на тези от месо от китове)

27

1806.10

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

28

1806.20.10

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, представени на блокове или на
пръчки, с тегло > 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или по
добни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание > 2 kg, шоколад и захарни из
делия, съдържащи какао

29

1806.20.90

Други видове шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, представени на блокове
или на пръчки, с тегло > 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули
или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание > 2 kg

30

1806.31

Шоколад и други продукти, съдържащи какао, представени на блокове или на пръчки с те
гло <= 2 kg, с пълнеж

31

1806.32

Шоколад и други продукти, съдържащи какао, представени на блокове или на пръчки, с тегло
<= 2 kg, без пълнеж

32

1902.11

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

33

1902.19

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

34

1905.20

Меденки, дори съдържащи какао

35

1905.32

Гофрети и вафли

36

1905.40

Сухари и подобни препечени продукти

16.9.2016 г.
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Описание

37

2003.10.10

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с
оцетна киселина (с изключение на готовите ястия)

38

2003.90.90

Гъби, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина (с
изключение на гъбите от рода Agaricus и на замразените (с изключение на готовите ястия))

39

2004.90.30

Маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна кисе
лина, замразени

40

2004.90.40

Сладка царевица Zea mays var. Saccharata, приготвена или консервирана по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина, замразена

41

2005.51

Фасул на зърна Vigna spp., Phaseolus spp., приготвен или консервиран по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина (с изключение на замразен)

42

2005.59

Фасул Vigna spp., Phaseolus spp., с шушулките, приготвен или консервиран по начин, различен
от този с оцет или с оцетна киселина (с изключение на замразен)

43

2005.60

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна кисе
лина (с изключение на замразени)

44

2005.80

Сладка царевица Zea mays var. Saccharata, приготвена или консервирана по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина (с изключение на замразена)

45

2007.10

Хомогенизирани продукти от конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или
черупкови плодове или каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със
или без прибавка на захар или подсладители

46

2007.91

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета или каши от цитрусови плодове, приготвени чрез варене,
със или без прибавка на захар или други подсладители (с изключение на хомогенизираните про
дукти от подпозиция 2007.10)

47

2009.69

Сок от грозде (включително мъст), със стойност Брикс, превишаваща 30

48

2009.79

Сок от ябълки, със стойност Брикс, превишаваща 20

49

2009.89.50

Сокове от плодове, неферментирали, със или без прибавка на захар или други подсладители (с из
ключение на съдържащите алкохол, на смеси, и на сок от цитрусови плодове, ананаси, домати,
грозде, включително мъст, ябълки, боровинки, киви, нар, череши и пасион фрут)

50

2009.90.10

Смеси от плодови сокове, включително мъст от грозде, неферментирали, със или без прибавка на
захар или други подсладители (с изключение на съдържащите алкохол)

51

2203.00.90

Бири от малц, различни от традиционните африкански бири, така както са определени в допъл
нителна забележка 1 към глава 22

52

3401.20

Сапуни във форми, различни от пръчки, парчета или калъпи

53

3406.00

Свещи, вощеници и подобни артикули

54

4818.10

Тоалетна хартия на роли, с широчина <= 36 cm
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Описание

55

4818.20

Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете, от хартиена
маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна

56

4818.30

Покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни
влакна

57

4818.90

Хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински
или санитарни цели, на роли с широчина <= 36 cm, или нарязани във формат; изделия от хар
тиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна за домакинска, хигиенна или
болнична употреба (с изключение на тоалетна хартия, носни кърпички, салфетки за почистване
на грим и за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, дамски превръзки и хигиенни
тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия)

58

6601.99

Чадъри и слънчобрани, включително чадърите бастуни (с изключение на чадърите със сгъваеми
дръжки, градинските чадъри и подобни артикули, и играчките чадъри)

59

9607.11

Ципове със зъбци от неблагородни метали

60

9607.19

Ципове (с изключение на тези със зъбци от неблагородни метали)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ПРОДУКТИ И СЕКТОРИ ОТ ПРИОРИТЕТНО ЗНАЧЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА САНИТАРНИТЕ И
ФИТОСАНИТАРНИТЕ МЕРКИ

Продуктите и секторите от приоритетно значение, посочени в член 60, буква б) и в член 65, буква д), са изброени подолу.
А: За хармонизацията, осъществявана от държавите по СИП ЮАОР:
Риба, продукти от риболов, продукти от аквакултури, в прясно или преработено състояние
Едър рогат добитък, овце и домашни птици
Прясно месо
Преработени месни продукти
Житни растения
Зеленчуци и подправки
Маслодайни семена
Кокосови орехи
Копра
Семена от памук
Фъстъци
Маниока
Бира, сокове
Изсушени и консервирани плодове
Б: За износ от държавите по СИП ЮАОР за ЕС:
Риба, продукти от риболов и продукти от аквакултури, в прясно или преработено състояние
Говеждо месо и продукти от говеждо месо
Други месни продукти
Плодове, вкл. черупкови
Зеленчуци
Цветя, отрязани
Кафе
Захар
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ПРОТОКОЛ 1
Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно
сътрудничество
Съдържание
ДЯЛ I:

Общи разпоредби

ЧЛЕН
1.

ДЯЛ II:

Определения

Определение на понятието „продукти с произход“

ЧЛЕНОВЕ
2.

Общи изисквания

3.

Двустранна кумулация

4.

Диагонална кумулация

5.

Кумулация по отношение на материали, спрямо които в ЕС се прилага без
митен режим за най-облагодетелствана нация (НОН)

6.

Кумулация по отношение на материали с произход от други държави,
които се ползват от преференциален безмитен и безквотен достъп до ЕС

7.

Изцяло получени продукти

8.

Достатъчно обработени или преработени продукти

9.

Операции, представляващи недостатъчна обработка или преработка

10. Единица за оценка
11. Принадлежности, резервни части и инструменти
12. Koмплекти
13. Неутрални елементи

ДЯЛ III:

Териториални изисквания

ЧЛЕНОВЕ
14. Принцип на териториалност
15. Забрана за промяна
16. Счетоводно разделяне
17. Превоз на захар
18. Изложения

ДЯЛ IV:

Доказателство за произход

ЧЛЕНОВЕ
19. Общи изисквания
20. Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1
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21. Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие
22. Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1
23. Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на предварително
издадено или изготвено доказателство за произход
24. Условия за изготвяне на декларация за произход
25. Одобрен износител
26. Валидност на доказателството за произход
27. Представяне на доказателството за произход
28. Внос, осъществяван чрез поредица от доставки
29. Освобождаване от изискването за представяне на доказателство за
произход
30. Информационна процедура за целите на кумулацията
31. Подкрепящи документи
32. Съхранение на доказателствата за произход и на подкрепящите документи
33. Несъответствия и технически грешки
34. Суми, изразени в евро

ДЯЛ V:

Договорености за административно сътрудничество

ЧЛЕНОВЕ
35. Административни условия, на които трябва да отговарят продуктите, за да
могат да се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение
36. Съобщаване на информация на митническите органи
37. Взаимопомощ
38. Проверка на доказателството за произход
39. Проверка на декларациите на доставчика
40. Уреждане на спорове
41. Санкции
42. Свободни зони
43. Дерогации

ДЯЛ VI:

Сеута и Мелила

ЧЛЕН
44. Специални условия

ДЯЛ VII:

Заключителни разпоредби

ЧЛЕНОВЕ
45. Преразглеждане и прилагане на правилата за произход
46. Приложения
47. Прилагане на протокола
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ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Уводни бележки към списъка в приложение II

ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Списък на видовете обработка или преработка, които се изисква да бъдат из
вършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да
придобие статут на продукт с произход

ПРИЛОЖЕНИЕ IIа КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Дерогации от списъка на видовете обработка или преработка, които се изисква
да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният
продукт да придобие статут на продукт с произход, в съответствие с член 8, па
раграф 2 от настоящия протокол

ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Формуляр на сертификат за движение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Декларация за произход

ПРИЛОЖЕНИЕ V A КЪМ ПРОТОКОЛ 1: Декларация на доставчик относно продукти, които имат преференциален
произход
ПРИЛОЖЕНИЕ V Б КЪМ ПРОТОКОЛ 1: Декларация на доставчик относно продукти, които нямат преференциален
произход
ПРИЛОЖЕНИЕ VI КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Информационен сертификат

ПРИЛОЖЕНИЕ VII КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Формуляр на заявление за дерогация

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII КЪМ ПРОТОКОЛ 1: Отвъдморски страни и територии
ПРИЛОЖЕНИЕ IX КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

Продукти, по отношение на които разпоредбите на член 4 от настоящия прото
кол относно кумулацията се прилагат след 1 октомври 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ X КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАПАЦИТЕТ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОД НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУ
МЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XI КЪМ ПРОТОКОЛ 1:

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно Княжество Андора
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно Република Сан Марино

ДЯЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Определения
За целите на настоящия протокол:
а) всяко позоваване на лица от мъжки пол едновременно означава позоваване на лица от женски пол и обратно;
б) „производство“ означава всякакъв вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;
в) „материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част, използвани при производството на продукта;
г) „продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори ако целта на производството му е последващо използване в
друга производствена операция;
д) „стоки“ означава както материали, така и продукти;
е) „митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението от 1994 г. за прилагане на
Споразумението на СТО за митническо остойностяване;
ж) „цена франко завода“ означава цената „ex works“ (франко завода), платена за продукта на производителя в ЕС или в
държава по СИП ЮАОР, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че
цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички заплатени вътрешни данъци, които са
или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен;
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з) „стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без
произход или, ако това не е известно и не може да бъде определено, първата проверима цена, заплатена за
материалите в ЕС или в държавите по СИП ЮАОР;
и) „стойност на материалите с произход“ означава стойността на тези материали, както е определена в буква з),
приложена mutatis mutandis;
й) за „добавена стойност“ за целите на член 4 от настоящия протокол се приема цената франко завода, намалена с
митническата стойност на всеки от вложените материали с произход от другите държави или територии, посочени в
членове 4, 5 и 6 от настоящия протокол, с които се прилага кумулация, или, когато митническата стойност не е
известна или не може да бъде определена, първата проверима цена, заплатена за материалите в ЕС или в държава по
СИП ЮАОР;
к) за „добавена стойност“ за целите на член 43 от настоящия протокол се приема цената франко завода, намалена с
митническата стойност на всеки от вложените материали, внесени в държава по СИП ЮАОР, прилагаща дерогацията,
или, когато митническата стойност не е известна или не може да бъде определена, първата проверима цена, заплатена
за материалите в ЕС или в държава по СИП ЮАОР;
л) „глави“, „позиции“ и „подпозиции“ означава главите, четирицифрените позиции и шестцифрените подпозиции,
използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в
настоящия протокол „Хармонизираната система“ или „ХС“;
м) „класиран“ се отнася до класирането на продукт или материал в определена глава, позиция или подпозиция;
н) „пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати
от един-единствен транспортен документ, обхващащ техния превоз от износителя до получателя, или, при липса на
такъв документ, от една-единствена фактура;
о) понятието „територии“ включва териториалните води;
п) „ОСТ“ означава отвъдморските страни и територии, така както те са определени в приложение VIII;
р) „други държави по СИП АКТБ“ означава всички държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, с изключение
на държавите по СИП ЮАОР, които са приложили поне временно СИП с ЕС;
с) „декларация на доставчик“ означава декларация, изготвена от доставчик, за статута на продуктите по отношение на
правилата за произход. Тя може да се използва от износителите като доказателство, по-специално за обосновка на
заявления за издаване на сертификати за движение EUR.1 или като основание за изготвяне на декларации за
произход.
т) „настоящото споразумение“ означава Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна.

ДЯЛ II
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2
Общи изисквания

1.

За целите на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от ЕС:

а) продукти, изцяло получени в ЕС по смисъла на член 7 от настоящия протокол;
б) продукти, получени в ЕС, включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие че тези материали са
претърпели достатъчна обработка или преработка в ЕС по смисъла на член 8 от настоящия протокол.
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2.
За целите на настоящото споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от държава по СИП
ЮАОР:
а) продукти, изцяло получени в държава по СИП ЮАОР, по смисъла на член 7 от настоящия протокол;
б) продукти, получени в държава по СИП ЮАОР, включващи материали, които не са изцяло получени там, при условие
че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в тази държава по СИП ЮАОР, по смисъла на
член 8 от настоящия протокол.

Член 3
Двустранна кумулация
1.

Настоящият член се прилага само в случай на кумулация между държава по СИП ЮАОР и ЕС.

2.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, материалите с произход от ЕС по
смисъла на настоящия протокол се считат за материали с произход от държава по СИП ЮАОР, когато са вложени в
продукт, получен в тази държава по СИП ЮАОР, при условие че извършената там обработка или преработка надхвърля
операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
3.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1 от настоящия протокол, материалите с произход от държава по
СИП ЮАОР по смисъла на настоящия протокол се считат за материали с произход от ЕС, когато са вложени в продукт,
получен в ЕС, при условие че извършената там обработка или преработка надхвърля операциите, посочени в член 9,
параграф 1 от настоящия протокол, и продуктът се изнася за същата държава по СИП ЮАОР.
4.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, обработката и преработката,
извършени в ЕС, се считат за извършени в държава по СИП ЮАОР, когато материалите претърпяват в тази държава
последваща обработка или преработка, надхвърляща операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
5.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1 от настоящия протокол, обработката и преработката,
извършени в държава по СИП ЮАОР, се считат за извършени в ЕС, когато материалите претърпяват там последваща
обработка или преработка, надхвърляща операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол, и продуктът
се изнася за същата държава по СИП ЮАОР.

Член 4
Диагонална кумулация
1.

Настоящият член не се прилага по отношение на кумулацията, определена в член 3 от настоящия протокол.

2.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, материалите с произход от държава по
СИП ЮАОР, от ЕС, от други държави по СИП АКТБ или от ОСТ се считат за материали с произход от държавата по СИП
ЮАОР, когато са вложени в продукт, получен там, при условие че извършената там обработка или преработка надхвърля
операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
3.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1 от настоящия протокол, материалите с произход от държава по
СИП ЮАОР, от други държави по СИП АКТБ или от ОСТ се считат за материали с произход от ЕС, когато са вложени в
продукт, получен там, при условие че извършената в ЕС обработка или преработка надхвърля операциите, посочени в
член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
4.
За целите на параграфи 2 и 3 произходът на материалите с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР се
определя в съответствие с правилата за произход от настоящия протокол и с член 30 от настоящия протокол. Произходът
на материалите с произход от другите държави по СИП АКТБ или от ОСТ се определя в съответствие с правилата за
произход, които са приложими в рамките на преференциалните договорености между ЕС и тези държави и територии, и в
съответствие с член 30 от настоящия протокол.
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5.
За кумулацията, предвидена в параграфи 2 и 3, когато обработката или преработката, извършена в държава по СИП
ЮАОР или в ЕС, не надхвърля операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол, полученият продукт се
счита за продукт с произход от държава по СИП ЮАОР или от ЕС единствено когато добавената там стойност е по-голяма
от стойността на използваните материали с произход от която и да е от другите държави или територии.
6.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, обработката и преработката,
извършени в държава по СИП ЮАОР, в ЕС, в други държави по СИП АКТБ или в ОСТ, се считат за извършени в
държавата по СИП ЮАОР, когато материалите претърпяват последваща обработка или преработка, надхвърляща
операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
7.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1 от настоящия протокол, обработката и преработката,
извършени в държава по СИП ЮАОР, в други държави по СИП АКТБ или в ОСТ, се считат за извършени в ЕС, когато
материалите претърпяват в ЕС последваща обработка или преработка, надхвърляща операциите, посочени в член 9,
параграф 1 от настоящия протокол.
8.
За кумулацията, предвидена в параграфи 6 и 7, когато обработката или преработката, извършена в държава по СИП
ЮАОР или в ЕС, не надхвърля операциите, посочени в член 9, параграф 1 от настоящия протокол, полученият продукт се
счита за продукт с произход от държава по СИП ЮАОР или от ЕС единствено когато добавената там стойност е по-голяма
от стойността, добавена в която и да е от другите държави или територии. Произходът на крайния продукт се определя в
съответствие с правилата за произход от настоящия протокол и с член 30 от настоящия протокол.
9.

Кумулацията, предвидена в параграфи 2 и 6, може да се прилага единствено при условие че:

а) държавите по СИП ЮАОР, другите държави по СИП АКТБ и ОСТ са сключили договореност или споразумение за
административно сътрудничество помежду си, която(което) гарантира спазването и правилното прилагане на
настоящия член и включва позоваване на използването на подходящи доказателства за произход;
б) секретариатът на Южноафриканския митнически съюз и министерството на промишлеността и търговията на
Мозамбик са предоставили на Европейската комисия подробна информация относно договореностите или споразу
менията за административно сътрудничество, сключени с другите държави или територии, посочени в настоящия член.
10.

Кумулацията, предвидена в параграфи 3 и 7, може да се прилага единствено при условие че:

а) ЕС (1), другите държави по СИП АКТБ и ОСТ са сключили договореност или споразумение за административно сътруд
ничество помежду си, която(което) гарантира спазването и правилното прилагане на настоящия член и включва
позоваване на използването на подходящи доказателства за произход;
б) Европейската комисия е предоставила на държавите по СИП ЮАОР, чрез секретариата на Южноафриканския
митнически съюз и министерството на промишлеността и търговията на Мозамбик, подробна информация за споразу
менията за административно сътрудничество, сключени с другите държави или територии, посочени в настоящия член.
11. След като изискванията на параграфи 9 и 10 бъдат изпълнени и датата за едновременното влизане в сила на
кумулацията, предвидена съгласно настоящия член, бъде договорена между ЕС и държавите по СИП ЮАОР, всяка от
страните изпълнява своите изисквания относно публикуване и предоставяне на информация, предвидени в параграф 14.
12. Независимо от параграф 11, началната дата на прилагане на кумулацията, предвидена съгласно настоящия член, с
материали от определена държава или територия не може да настъпва след период, по-дълъг от пет (5) години, считано
от датата на подписването от държава по СИП ЮАОР или от ЕС на споразумение/договореност за административно
сътрудничество с тази определена държава или територия, предвидено(а) в параграфи 9 и 10.
13. След края на периода, посочен в параграф 12, държавите по СИП ЮАОР могат да започнат да прилагат
кумулацията, предвидена в параграфи 2 и 6, при условие че са изпълнени изискванията на параграф 9, докато ЕС може да
започне прилагането на кумулацията, предвидена в параграфи 3 и 7, при условие че са изпълнени изискванията на
параграф 10.
14. Всяка страна публикува датата на влизане в сила на кумулацията с определена държава или територия в
съответствие със своите вътрешни процедури.
(1) Ангажиментите за осигуряване на административно сътрудничество между ЕС и държавите по СИП АКТБ са предвидени в съответните им
протоколи относно правилата за произход и административното сътрудничество.
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Кумулацията, предвидена в параграф 2, не се прилага за материали:

а) от позиции 1604 и 1605 от Хармонизираната система, които са с произход от държавите от Тихоокеанския басейн,
сключили СИП, съгласно член 6, параграф 6 от протокол II към Временното споразумение за партньорство между
Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (1);
б) от позиции 1604 и 1605 от Хармонизираната система, които са с произход от държавите от Тихоокеанския басейн,
съгласно всяка бъдеща разпоредба на Всеобхватно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите
от АКТБ от Тихоокеанския басейн;
в) с произход от Южна Африка, които не могат да се внасят директно в ЕС безмитно и без квоти.
16.

Кумулацията, предвидена в параграф 3:

а) когато крайният продукт се изнася за Южноафриканския митнически съюз, не се прилага за материали:
i) с произход от държави от ЮАОР, които не са членки на Южноафриканския митнически съюз, и които не се
ползват от безмитен и безквотен достъп в Южноафриканския митнически съюз съгласно Протокола относно
търговията на ЮАОР; и
ii) с произход от ОСТ или от държави по СИП АКТБ, различни от държавите от ЮАОР, които не са членки на
Южноафриканския митнически съюз, и които не могат да се внасят директно в Южноафриканския митнически
съюз безмитно и без квоти;
б) когато крайният продукт се изнася за Мозамбик, не се прилага за материали с произход от ОСТ или от други държави
по СИП АКТБ, които не могат да се внасят директно в Мозамбик безмитно и без квоти.
17. Във връзка с параграф 15, буква в) и параграф 16, букви а) и б) ЕС, Южноафриканският митнически съюз и
Мозамбик съответно изготвят списък на съответните материали и гарантират, че списъците се преразглеждат, когато е
необходимо, за да се гарантира съответствие с посочените параграфи. Южноафриканският митнически съюз и Мозамбик
уведомяват Европейската комисия за съответните свои списъци и за всякакви последващи техни версии, като в тях са
обозначени измененията. ЕС уведомява секретариата на Южноафриканския митнически съюз и министерството на
промишлеността и търговията на Мозамбик за съответния свой списък и за всякакви последващи негови версии, като в
тях са обозначени измененията. След уведомяването, както е предвидено в настоящия параграф, всяка от страните
публикува всеки от посочените списъци в съответствие с нейните вътрешни процедури. Страните публикуват списъците и
всички техни последващи изменения в срок от един месец от получаване на уведомлението. В случаите когато за списъци
или за техни последващи версии бъде изпратено уведомление след датата на влизане в сила на кумулацията,
изключването от кумулация с материалите влиза в сила шест (6) месеца след получаването на уведомлението.
18. Чрез дерогация от параграф 15, буква в) и параграф 16, букви а) и б) ЕС, Южноафриканският митнически съюз и
Мозамбик могат да извадят всеки материал от съответните им списъци. Кумулацията с материалите, които са извадени от
съответния списък, влиза в сила след извършване на уведомяване за редактираните списъци и тяхното публикуване.
Страните публикуват списъците и всички техни последващи изменения в срок от един (1) месец от получаване на уведом
лението.
19. Кумулацията, предвидена в настоящия член, се прилага по отношение на изброените в приложение IX продукти
само след 1 октомври 2015 г.

Член 5
Кумулация по отношение на материали, спрямо които в ЕС се прилага безмитен режим за найоблагодетелствана нация (НОН)
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, материалите без произход, които при
внос в ЕС са освободени от мита в приложение на конвенционалните ставки на митото в рамките на статута на найоблагодетелствана нация, в съответствие с неговата Обща митническа тарифа (2), се считат за материали с произход от
държава по СИП ЮАОР, когато са вложени в продукт, получен там. Не е необходимо тези материали да са претърпели
достатъчна обработка или преработка, при условие че те са претърпели обработка или преработка, която надхвърля
посочената в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
(1) Решение 2009/729/ЕО на Съвета от 13 юли 2009 г.
(2) В съответствие с приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата
митническа тарифа, както и последващите изменящи го и свързани с него правни актове.
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2.
Сертификатите за движение EUR.1 (в клетка 7) или декларациите за произход, издадени в приложение на параграф
1, съдържат следния текст:
„Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA“.
3.
ЕС всяка година уведомява Специалния комитет по митническите въпроси и улесняването на търговията, посочен в
член 50 от настоящото споразумение (наричан по-долу „Комитетът“), за списъка на материалите, по отношение на които
се прилагат разпоредбите на настоящия член.
4.

Кумулацията, предвидена в настоящия член, не се прилага за материалите:

а) към които при вноса им в ЕС се прилагат антидъмпингови или изравнителни мита, когато те са с произход от
държавата, към която се прилагат тези антидъмпингови или изравнителни мита (1);
б) класирани в подпозиции на Хармонизираната система, които в Общата митническа тарифа на ЕС включват 8-цифрови
тарифни редове, които не са освободени от мита посредством прилагане на конвенционалните ставки на митата на ЕС
за най-облагодетелствана нация.

Член 6
Кумулация по отношение на материали с произход от други държави, които се ползват от
преференциален безмитен и безквотен достъп до ЕС
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2 от настоящия протокол, материалите с произход от държави и
територии:
а) които се ползват от „специалния режим за най-слаборазвитите държави“ в рамките на общата система за
преференции (2);
б) които се ползват от безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС съгласно общите разпоредби на общата система за
преференции (3);
се считат за материали с произход от държава по СИП ЮАОР, когато са вложени в продукт, получен там, при условие че
са претърпели обработка или преработка, надхвърляща посочената в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
1.1 Произходът на материалите от съответните държави или територии се определя в съответствие с правилата за
произход, които са приложими в рамките на преференциалните договорености между ЕС и тези държави и
територии, и в съответствие с разпоредбите на член 30 от настоящия протокол.
1.2 Кумулацията, предвидена в настоящия параграф, не се прилага за:
а) материали, към които при вноса им в ЕС се прилагат антидъмпингови или изравнителни мита, когато те са с
произход от държава, към която се прилагат тези антидъмпингови или изравнителни мита (4);
б) материали, класирани в подпозиции на Хармонизираната система, които в Общата митническа тарифа на ЕС
включват 8-цифрови тарифни редове, които не са освободени от мита посредством прилагане на договореностите
по параграф 1;
в) продукти от риба тон, класирани в глави 3 и 16 от Хармонизираната система, които са обхванати от членове 7
и 12 от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане
на схема на общи тарифни преференции, както и последващите изменящи го и свързани с него правни актове;
г) материали, които са обхванати от членове 8, 22 и 29 от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции, както и последващите
изменящи го и свързани с него правни актове.
(1) За целите на това специфично изключване се прилагат правилата на ЕС за непреференциален произход.
(2) В съответствие с членове 17 и 18 от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за
прилагане на схема от общи тарифни преференции.
(3) В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на
схема от общи тарифни преференции; материалите, които се ползват от безмитен режим по силата на специалния насърчителен режим за
устойчиво развитие и добро управление, посочен в членове 9 — 16 от същия регламент, но не съгласно общия режим, предвиден в член 6
от същия регламент, не попадат в обхвата на тази разпоредба.
(4) За целите на това специфично изключване се прилагат правилата на ЕС за непреференциален произход.
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2.
По искане на държава по СИП ЮАОР материалите с произход от държави или територии, които се ползват от
споразумения или договорености, при които се предвижда безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС, могат да се
считат за материали с произход от държава по СИП ЮАОР. Искането се подава от държавата по СИП ЮАОР до ЕС чрез
Европейската комисия, която взема решение по искането в съответствие с вътрешните си процедури.

Не е необходимо тези материали да са претърпели достатъчна обработка или преработка, при условие че те са претърпели
обработка или преработка, която надхвърля посочената в член 9, параграф 1 от настоящия протокол.
2.1 Произходът на материалите от съответните държави или територии се определя в съответствие с правилата за
произход, които са приложими в рамките на преференциалните споразумения или договорености между ЕС и тези
държави и територии, и в съответствие с разпоредбите на член 30 от настоящия протокол.
2.2 Кумулацията, предвидена в настоящия параграф, не се прилага за материалите:
а) попадащи в обхвата на глави 1 — 24 от Хармонизираната система и в списъка с продукти от приложение 1,
параграф 1, подточка ii) от Споразумението за селското стопанство, включено в Общото споразумение за митата и
търговията (ГАТТ) от 1994 г., освен ако тези материали се ползват от безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС
съгласно споразумение, различно от СИП, между държава от АКТБ и ЕС;
б) към които при вноса им в ЕС се прилагат антидъмпингови или изравнителни мита, когато те са с произход от
държавата, към която се прилагат тези антидъмпингови или изравнителни мита (1);
в) класирани в подпозиции на Хармонизираната система, които в Общата митническа тарифа на ЕС включват 8цифрови тарифни редове, които не са освободени от мита посредством прилагане на споразуменията или договоре
ностите, посочени в настоящия параграф.
3.
Независимо от параграф 2.2, буква а) страните, в подкрепа на африканската интеграция, ще разгледат дали е
възможно даден материал, посочен в параграф 2.2, буква а), с произход от страна от африканския континент, която е
извън АКТБ, да бъде използван за целите на кумулацията, предвидена в параграф 2.

4.
Параграф 3 може да се прилага единствено със съгласието на страните, включително относно приложимите условия.
Той се прилага за материали, които се ползват от безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС, и при условие че всяка от
страните прилага споразумение за свободна търговия в съответствие с ГАТТ от 1994 г. с посочената страна извън АКТБ.

5.
ЕС всяка година уведомява секретариата на Южноафриканския митнически съюз и министерството на промишле
ността и търговията на Мозамбик за списъка с материалите и държавите, по отношение на които се прилага параграф 1.
Държавите по СИП ЮАОР уведомяват ежегодно Европейската комисия за държавите, по отношение на които е била
приложена кумулация съгласно параграф 1.

6.

Сертификатите за движение EUR.1 (в клетка 7) или декларациите за произход, издадени в приложение на:

а) параграф 1, съдържат следния текст: „Application of Article 6(1) of Protocol 1 to EU-SADC EPA“;
б) параграф 2, съдържат следния текст: „Application of Article 6(2) of Protocol 1 to EU-SADC EPA“.
7.

Кумулацията, предвидена в параграфи 1, 2 и 3, може да се прилага единствено при условие че:

а) всички държави, участващи в придобиването на статут на стоки с произход, са сключили договореност или
споразумение за административно сътрудничество помежду си, която(което) гарантира правилното прилагане на
настоящия член и включва позоваване на използването на подходящи доказателства за произход;
б) държавата или държавите по СИП ЮАОР предоставят на ЕС, чрез Европейската комисия, подробна информация за
споразуменията за административно сътрудничество, сключени с другите държави или територии, посочени в
настоящия член. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз (Серия С) датата, от която
предвидената в настоящия член кумулация може да се прилага по отношение на изброените в настоящия член
държави или територии, които са изпълнили необходимите изисквания.
(1) За целите на това конкретно изключване се прилагат правилата на ЕС за непреференциален произход.
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Член 7
Изцяло получени продукти
1.
ЕС:

Следните продукти се считат за изцяло получени на територията на държава по СИП ЮАОР или на територията на

а) минерални продукти, извлечени от тяхната почва или от тяхното морско дъно;
б) плодови и зеленчукови продукти, чиито реколти са прибрани там;
в) живи животни, родени и отгледани там;
г) продукти от живи животни, отгледани там;
д) продукти от заклани животни, родени и отгледани там;
е) i) продукти, получени чрез лов или риболов, извършен там;
ii) продукти от аквакултури, когато рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни са родени или
отгледани там от яйца, ларви или дребна риба;
ж) продукти от морски риболов и други продукти, извлечени от морето извън териториалните води на ЕС или на
държавите по СИП ЮАОР от техните плавателни съдове;
з) продукти, произведени на борда на техните кораби-фабрики изключително от продуктите, посочени в буква ж);
и) събрани там употребявани изделия, годни единствено за извличане на суровините, включително употребявани гуми,
които са годни само за регенериране или за използване като отпадък;
й) отпадъци и скрап, които са резултат от производствени операции, извършвани там;
к) продукти, извлечени от морската почва или подпочвените пластове извън техните териториални води, при условие че
те притежават изключителни права за обработване на тези почвени или подпочвени пластове;
л) стоки, произведени там изключително от продуктите, посочени в букви а) — к).
2.
Понятията „техни плавателни съдове“ и „техни кораби-фабрики“ в параграф 1, букви ж) и з) се прилагат само по
отношение на плавателни съдове и кораби-фабрики:
а) които са регистрирани в държава — членка на ЕС, или в държава по СИП ЮАОР;
б) които плават под флага на държава — членка на ЕС, или на държава по СИП ЮАОР;
в) които отговарят на едно от следните условия:
i) най-малко 50 процента от тях са собственост на граждани на държава — членка на ЕС, или на държава по СИП
ЮАОР; или
ii) те са собственост на дружества, чието седалище и основно място на стопанска дейност се намира в
държава — членка на ЕС, или в държава по СИП ЮАОР; и най-малко 50 % от тях са собственост на
държава — членка на ЕС, или на държава по СИП ЮАОР, на публичноправни субекти или на граждани на тази
държава.
3. а) Независимо от разпоредбите на параграф 2 ЕС признава след уведомление от страна на Намибия, че плавателните
съдове, които са взети на беърбоут чартър или на лизинг от граждани на Намибия, на други държави по СИП
ЮАОР или на ЕС, се третират като „техни плавателни съдове“ за извършване на риболовни дейности в неговата
изключителна икономическа зона и тяхната риба се счита, че е с произход, при условие че за целите на настоящия
параграф:
i)

плавателният съд, който е взет на беърбоут чартър или на лизинг, плава под флага на Намибия, на
държава — членка на ЕС, или на държава по СИП ЮАОР за времетраенето на чартъра или лизинга;

ii)

квотите се основават на най-добрите налични научни доказателства и препоръки от Консултативния съвет по
морските ресурси;
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iii) титулярите на права за риболов са граждани на Намибия или регистрирани в Намибия субекти, които са под
намибийски действителен контрол, или регистрирани в Намибия съвместни предприятия, които са под
намибийски действителен контрол;
iv)

въведена е работеща система за уведомяване на Европейската комисия за всички риболовни кораби и за
предоставяне на информация за целия улов, извършен съгласно параграф 3, буква а);

v)

задълженията за предоставяне на информация на съответните регионални организации за управление на
рибарството се изпълняват, доколкото това се изисква според съответните инструменти на посочените
организации;

vi)

осъществява се наблюдение на целия стопански риболов от наблюдатели на риболова на борда;

vii) уловът се разтоварва в пристанищата на Намибия или се поставя под надзора на митническите органи за
преброяване и сертифициране;
viii) уловът се преработва в помещения на сушата в Намибия или на борда на намибийски кораби-фабрики, както
е определено съгласно параграф 2, или на борда на кораб-фабрика, посочен в параграф 3, буква а), доколкото
съответният взет на лизинг или чартиран кораб-фабрика е корабът, който извършва съответните риболовни
дейности, и на който най-малко 50 процента от екипажа са граждани на Намибия;
ix) водите на Намибия остават под непрекъснато наблюдение за откриване на неразрешени риболовни дейности;
x)

движението на всички риболовни кораби се наблюдава чрез сателитна технология (система за наблюдение на
корабите) и географското местоположение на целия улов е известно;

xi) износът на Намибия за ЕС е в съответствие със законодателството на ЕС относно незаконния, нерегламен
тирания и недекларирания риболов;
б) за да се ползва от разпоредбите на параграф 3, буква а), два (2) месеца преди началото на риболовния сезон
Намибия представя доклад за прилагането на параграф 3, буква а) и уведомява Европейската комисия за
плавателните съдове, извършващи дейност съгласно параграф 3 през този конкретен риболовен сезон. Ако
два (2) месеца преди началото на риболовния сезон Намибия представи пълния доклад за прилагането на параграф
3, буква а) и предостави информация за посочените по-горе плавателни съдове, преди началото на риболовния
сезон Европейската комисия прави общодостъпна подробната информация за корабите, за които е била уведомена,
и за датата, от която параграф 3, буква а) се прилага към посочените плавателни съдове;
в) Намибия уведомява Комитета за всяка промяна в своето законодателство относно риболовните дейности и относно
това дали условията за прилагане на параграф 3, буква а) са изпълнени след законодателните промени;
г) параграф 3, буква а) не се прилага, ако Европейската комисия не е уведомена в съответствие с параграф 3, буква б)
или ако Комитетът не е информиран в съответствие с параграф 3, буква в);
д) в случай че броят на плавателните съдове, извършващи дейност съгласно параграф 3, буква а), бъде счетен за
необичайно висок в сравнение с извършващите дейност през предходни години, Европейската комисия би могла да
повдигне въпроса пред Комитета за приемане на подходящи мерки за коригиране на това положение;
е) Всяка от страните може да отнесе въпросите относно прилагането на параграф 3, букви а) — д) до Съвместния
съвет, ако Комитетът не приеме удовлетворително решение относно прилагането на тези разпоредби. След като
даден въпрос относно прилагането на параграф 3, букви а) — д) бъде отнесен пред Съвместния съвет, последният
взема решение в срок от сто и осемдесет (180) дни. Ако Съвместния съвет не е в състояние да вземе решение в срок
от сто и осемдесет (180) дни, прилагането на предвидената в параграф 3 дерогация се спира, докато бъде
постигнато споразумение. Ако в рамките на Съвместния съвет не бъде достигнато до удовлетворително решение,
дадена страна може да реши също така да отнесе въпроса към механизма за уреждане на спорове в рамките на
настоящото споразумение, както е предвидено в ЧАСТ III от настоящото споразумение.

Член 8
Достатъчно обработени или преработени продукти
1.
За целите на член 2 от настоящия протокол продукти, които не са изцяло получени, се считат за достатъчно
обработени или преработени, когато са изпълнени условията, предвидени в приложение II.
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2.
Независимо от разпоредбите на параграф 1 продукти, които фигурират в списъка в приложение IIа, могат да бъдат
считани за достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 2 от настоящия протокол, когато са изпълнени
предвидените в това приложение условия.
3.
Условията, посочени в параграфи 1 и 2 по-горе, указват за всички продукти, обхванати от настоящото споразумение,
обработката или преработката, която трябва да бъде извършена върху използваните при производството материали без
произход, и се прилагат само по отношение на тези материали. От това съответно следва, че ако продукт, който е
придобил статут на продукт с произход посредством изпълняването на предвидените в приложение II или в
приложение IIа условия, се използва за производството на друг продукт, условията, приложими по отношение на
продукта, в който той е вложен, не се прилагат към него и не се вземат предвид материалите без произход, които може да
са били използвани при неговото производство.
4.
Независимо от параграфи 1 и 2, материалите без произход, които съгласно предвидените в приложение II и в
приложение IIа условия не следва да се използват при производството на определен продукт, въпреки това могат да се
използват, при условие че:
а) тяхната обща стойност не надхвърля 15 процента от цената на продукта франко завода;
б) нито един от процентите, посочени в списъка в приложение II и в приложение IIа за максималната стойност на
материалите без произход, не е надвишен вследствие на прилагането на настоящия параграф.
5.

Разпоредбите на параграф 4 не се прилагат за продукти от глави 50 — 63 от Хармонизираната система.

6.

Параграфи 1 — 5 се прилагат при спазване на разпоредбите на член 9 от настоящия протокол.

Член 9
Недостатъчна обработка или преработка
1.
Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, следните операции се считат за недостатъчна обработка или
преработка за придобиване на статут на продукти с произход, независимо от това дали са изпълнени изискванията на
член 8 от настоящия протокол:
а) операции по съхранение, гарантиращи запазването на продуктите в добро състояние по време на транспортиране и
складиране;
б) разделяне и събиране на пакети;
в) измиване, почистване; отстраняване на прах, окисни, маслени, бояджийски или други покрития;
г) гладене с ютия или гладачна преса на текстилни изделия;
д) прости операции по боядисване и полиране;
е) лющене, частично или цялостно избелване, полиране и гланциране на житни растения и ориз;
ж) операции по оцветяване на захар или оформянето ѝ на бучки; частично или цялостно смилане на кристална захар;
з) белене, премахване на костилките и черупките на плодове, ядки и зеленчуци;
и) подостряне, просто смилане или просто нарязване;
й) пресяване, отделяне, сортиране, класиране, категоризиране, съчетаване; (включително съставянето на комплекти от
изделия);
к) просто поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, каси, кутии, прикрепване за подложки или плочи и
всякакви други прости операции по опаковане;
л) поставяне или отпечатване на маркировки, етикети, емблеми и други подобни отличителни знаци върху продукти или
техните опаковки;
м) просто смесване на продукти, дори и от различни видове, включително просто добавяне на вода или разреждане;
н) смесване на захар с какъвто и да било материал;
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о) просто сглобяване на части от изделия за получаване на завършено изделие или разглобяване на продукти на части;
п) дехидратиране или денатуриране на продукти;
р) комбинация от две или повече операции, посочени в букви а) — п).
с) клане на животни.
2.
Всички операции, извършени в Европейския съюз или в държавите по СИП ЮАОР върху даден продукт, се
преценяват заедно, когато се определя дали претърпяната от продукта обработка или преработка трябва да се счита за
недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 10
Единица за оценка
1.
Единицата за оценка за целите на прилагането на разпоредбите на настоящия протокол е конкретният продукт,
който се счита за основна единица при определяне на класирането, като се използва номенклатурата на Хармонизираната
система.
Следователно:
а) когато един продукт, съставен от група или сбор от изделия, е класиран съгласно изискванията на Хармонизираната
система в една-единствена позиция, цялата съвкупност съставлява единицата за оценка;
б) когато една пратка се състои от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция на Хармонизи
раната система, всеки продукт трябва да се разглежда отделно при прилагането на разпоредбите на настоящия
протокол.
2.
Когато съгласно Общо правило 5 относно тълкуването на Хармонизираната система опаковката е включена заедно с
продукта за целите на класирането, тя се включва и за целите на определянето на произхода.

Член 11
Принадлежности, резервни части и инструменти
Принадлежностите, резервните части и инструментите, които представляват част от нормалната окомплектовка на
оборудване, машина, апарат или превозно средство, заедно с които се доставят, като са включени в тяхната цена или не се
фактурират отделно, се считат за едно цяло с въпросното оборудване, машина, апарат или превозно средство.

Член 12
Koмплекти
Комплектите съгласно определението в Общо правило 3 относно тълкуването на Хармонизираната система се считат за
комплекти с произход, когато всички съставящи ги продукти са с произход. Въпреки това когато един комплект е
съставен от продукти с произход и от такива без произход, комплектът като цяло се счита за комплект с произход, при
условие че стойността на продуктите без произход не надхвърля 15 % от цената на комплекта франко завода.

Член 13
Неутрални елементи
За да се определи дали един продукт е с произход, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи,
които могат да бъдат използвани за неговото производство:
а) енергия и гориво;
б) инсталации и оборудване;
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в) машини и инструменти;
г) стоки, които не влизат и не са предназначени да влязат в крайния състав на продукта.

ДЯЛ III
ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 14
Принцип на териториалност
1.
С изключение на предвиденото в членове 3, 4, 5 и 6 от настоящия протокол и в параграф 3, условията за придоби
ването на статут на продукт с произход, предвидени в дял II, трябва да бъдат изпълнени без прекъсване в държава по
СИП ЮАОР или в ЕС.
2.
С изключение на предвиденото в членове 3, 4, 5 и 6 от настоящия протокол, когато стоки с произход, изнесени от
държава по СИП ЮАОР или от ЕС към друга държава, бъдат върнати, те трябва да се разглеждат като стоки без произход,
освен ако не бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:
а) върнатите стоки са същите като изнесените стоки; и
б) те не са претърпели каквито и да било операции, освен необходимите за съхраняването им в добро състояние, докато
са били в тази държава или докато са били изнасяни.
3.
Придобиването на статут на продукт с произход в съответствие с условията, предвидени в дял II, не се засяга от
обработката или преработката, извършена извън ЕС или държава по СИП ЮАОР върху материали, изнесени от ЕС или от
държава по СИП ЮАОР и впоследствие внесени обратно там, при условие че:
а) посочените материали са изцяло получени в ЕС или в държава по СИП ЮАОР или са претърпели обработка или
преработка, която надхвърля операциите, посочени в член 9 от настоящия протокол, преди да бъдат изнесени; и
б) може да бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:
i) внесените обратно стоки са получени чрез обработка или преработка на изнесените материали; и
ii) общата добавена стойност, придобита извън ЕС или държава по СИП ЮАОР чрез прилагане на разпоредбите на
настоящия член, не надхвърля 10 % от цената франко завода на крайния продукт, за който се иска получаването
на статут на продукт с произход.
4.
За целите на параграф 3 условията за придобиването на статут на продукт с произход, предвидени в дял II, не се
прилагат по отношение на обработката или преработката, извършени извън ЕС или държава по СИП ЮАОР. Въпреки това
когато в списъка в приложение II или в приложение IIа се прилага правило, определящо максимална стойност за всички
вложени материали без произход при определяне на статута на произход на крайния продукт, общата стойност на
материалите без произход, вложени на територията на съответната страна, взети заедно с общата добавена стойност,
придобита извън ЕС или държава по СИП ЮАОР чрез прилагане на разпоредбите на настоящия член, не трябва да
надхвърля посочения процент.
5.
За целите на прилагането на разпоредбите на параграфи 3 и 4 „обща добавена стойност“ означава всички разходи,
възникнали извън ЕС или държава по СИП ЮАОР, включително стойността на материалите, които са вложени там.
6.
Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на продуктите, които не изпълняват условията,
предвидени в списъка в приложение II или в приложение IIа, или които могат да бъдат считани за достатъчно обработени
или преработени единствено ако се прилага общото допустимо отклонение, определено в член 8, параграф 4 от
настоящия протокол.
7.
Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на продуктите от глави 50 — 63 от Хармонизи
раната система.
8.
Всяка обработка или преработка от вида, влизащ в обхвата на разпоредбите на настоящия член, и извършена извън
ЕС или държава по СИП ЮАОР, се извършва съгласно режим пасивно усъвършенстване или подобни режими.
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Член 15
Забрана за промяна
1.
Продуктите, декларирани за потребление в една от страните, трябва да бъдат същите като изнесените от другата
страна, в която се счита, че е техният произход. Те не трябва да бъдат променяни или трансформирани по какъвто и да
било начин, нито подложени на операции, различни от операциите, предназначени да ги съхранят в добро състояние,
или различни от добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или каквато и да е документация, с цел да се
осигури съответствие със специфичните национални изисквания на страната вносител, преди да бъдат декларирани за
потребление.
2.
Продуктите или пратките могат да бъдат съхранявани, при условие че остават под митнически надзор в
държавата(ите) на транзитно преминаване.
3.
Без да се засягат разпоредбите на дял V, разделянето на пратки се допуска, когато се извършва от износителя или на
негова отговорност, при условие че те остават под митнически надзор в държавата(ите) на разделяне.
4.
Изискванията по параграфи 1 — 3 се считат за изпълнени, освен ако митническите органи имат основание да
смятат противното; в такива случаи митническите органи могат да поискат от декларатора да представи доказателство за
изпълнение на изискванията, което може да бъде дадено под всякаква форма, включително чрез транспортни документи,
издадени въз основа на сключен договор, като например товарителници, или фактическо или конкретно доказателство,
основаващо се на маркировката или номерирането на пакетите, или всяко доказателство, свързано със самите стоки.

Член 16
Счетоводно разделяне
1.
Когато възникват значителни разходи или материални затруднения при отделното съхраняване на наличности от
взаимозаменяеми материали с произход и материали без произход, митническите органи могат при писмено искане от
страна на заинтересованите да разрешат да се използва така нареченият метод на „счетоводно разделяне“ (наричан по-долу
„методът“) за управление на такива наличности.
2.
Методът трябва да е в състояние да гарантира, че във всеки един момент броят на получените продукти, които могат
да бъдат считани за продукти с произход от държава по СИП ЮАОР или от ЕС, е същият като този, който би могъл да
бъде получен при физическо разделяне на наличностите.
3.
Митническите органи могат да обвържат предоставянето на посоченото в параграф 1 разрешение с всякакви считани
за подходящи условия.
4.
Методът се прилага и използването му се отразява въз основа на общите счетоводни принципи, приложими в
държавата, в която е бил произведен продуктът.
5.
Бенефициерът на метода може да издаде или да подаде заявление за издаване на доказателства за произход, в
зависимост от случая, за количеството продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход. По искане на
митническите органи бенефициерът предоставя декларация относно начина на управление на количествата.
6.
Митническите органи осъществяват контрол върху използването на разрешението и могат да го отнемат, ако
бенефициерът го използва по какъвто и да е неправилен начин или не изпълнява някое от другите условия, определени в
настоящия протокол.
7.
За целите на параграф 1 „взаимозаменяеми материали“ означава материали, които са от един и същ вид и с едно и
също търговско качество, с еднакви технически и физически характеристики и които не могат да бъдат разграничени един
от друг за целите на определянето на произхода.
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Член 17
Превоз на захар
Разрешава се превозът по море между териториите на страните на сурова захар, без ароматизиращи или оцветяващи
добавки и предназначена за последващо рафиниране, от подпозиции 1701.12, 1701.13 и 1701.14 от Хармонизираната
система, с различен произход, без тази захар да бъде съхранявана в отделни складове. Трябва да се гарантира, че
количествата такава захар, които могат да бъдат считани за продукт с произход, са същите като количествата, които биха
били декларирани за внос при съхраняване на захарта в отделни складове. Последното пристанище на натоварване следва
да бъде на територията на държава по СИП АКТБ.

Член 18
Изложения
1.
Продукти с произход, изпратени за участие в изложение в държава или територия, различна от посочените в
членове 4 и 6 от настоящия протокол, с които се прилага кумулация, и продадени след изложението с цел внос в ЕС или
в държава по СИП ЮАОР, се ползват при внос от разпоредбите на настоящото споразумение, при условие че бъде
доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:
а) даден износител е изпратил тези продукти от държава по СИП ЮАОР или от ЕС в държавата, в която се провежда
изложението, и ги е изложил там;
б) продуктите са били продадени или прехвърлени по друг начин от този износител на лице в държава по СИП ЮАОР
или в ЕС;
в) продуктите са били изпратени по време на изложението или непосредствено след него в състоянието, в което са били
изпратени за участие в изложението; и
г) след изпращането им за участие в изложението продуктите не са били използвани за друга цел, освен за показване на
изложението.
2.
Трябва да се издаде или изготви доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на дял IV, което да се
предостави на митническите органи на държавата вносител по обичайния начин. В него трябва да са посочени наимено
ванието и адресът на изложението. При необходимост могат да бъдат поискани допълнителни документални доказателства
за условията, при които продуктите са били изложени.
3.
Параграф 1 се прилага по отношение на всяко търговско, промишлено, селскостопанско или занаятчийско
изложение, панаир или подобно обществено изложение, което не е организирано за частни цели в магазини или
търговски помещения с оглед продажбата на чуждестранни продукти и по време на което продуктите остават под
митнически контрол.

ДЯЛ IV
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 19
Общи изисквания
1.
При внос в EC на продукти с произход от държава по СИП ЮАОР и при внос в държава по СИП ЮАОР на
продукти с произход от ЕС същите се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение при представяне на един от
следните документи:
а) в случаите, посочени в член 24, параграф 1 от настоящия протокол, декларация, наричана по-долу „декларация за
произход“, направена от износителя върху фактура, известие за доставка или всякакъв друг търговски документ, който
описва съответните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани. Текстът на декларацията
за произход е поместен в приложение IV; или
б) сертификат за движение EUR.1, чийто образец е поместен в приложение III.
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2.
Независимо от параграф 1, в посочените в член 29 от настоящия протокол случаи продуктите с произход по
смисъла на настоящия протокол се ползват от настоящото споразумение, без да е необходимо да се представя някой от
документите, посочени по-горе.
3.
За целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял износителите се стремят да използват език, който е
общ за държавите по СИП ЮАОР и за ЕС.

Член 20
Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1
1.
Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на държавата износител въз основа на заявление,
отправено в писмена форма от износителя или, като се запразва неговата отговорност, от упълномощен от него
представител.
2.
За тази цел износителят или упълномощеният от него представител попълват сертификата за движение EUR.1 и
формуляра на заявлението, чиито образци са представени в приложение III. Тези формуляри се попълват в съответствие с
разпоредбите на настоящия протокол. Ако те са попълнени на ръка, това се прави с мастило и с печатни букви.
Описанието на продуктите трябва да е направено в клетката, предназначена за тази цел, без да се оставят празни редове.
Когато клетката не е изцяло запълнена, трябва да се постави хоризонтална черта под последния ред на описанието, като
празното пространство трябва да се зачертае.
3.
Износителят, който подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, трябва да бъде готов да
представи по всяко време, при поискване от страна на митническите органи на държавата износител, където се издава
сертификатът за движение EUR.1, всички подходящи документи, които доказват, че съответните продукти притежават
статут на продукти с произход, както и че са изпълнени другите изисквания на настоящия протокол.
4.
Сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на държава — членка на ЕС, или на държава по
СИП ЮАОР, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от ЕС или от държавите по СИП
ЮАОР, или от някоя от другите държави или територии, посочени в член 4 от настоящия протокол, и ако изпълняват
другите изисквания на настоящия протокол.
5.
Митническите органи, издаващи сертификата, предприемат всички необходими мерки, за да проверят дали
продуктите имат статут на продукти с произход и дали са изпълнени другите изисквания на настоящия протокол. За тази
цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на
износителя или всякакви други проверки, които сметнат за необходими. Митническите органи, издаващи сертификата,
също така се уверяват, че посочените в параграф 2 формуляри са надлежно попълнени. По-специално те проверяват дали
полето, предвидено за описанието на продуктите, е попълнено по начин, изключващ всяка възможност за неправомерни
добавки.
6.

Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в клетка 11 от сертификата.

7.
Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага щом
действителният износ бъде осъществен или гарантиран.

Член 21
Сертификати за движение EUR.1, издадени впоследствие
1.
Независимо от разпоредбите на член 20, параграф 7 от настоящия протокол, сертификат за движение EUR.1 може
по изключение да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася, ако:
а) той не е бил издаден към момента на износа поради грешки или неволни пропуски или поради наличие на особени
обстоятелства; или
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б) бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че е бил издаден сертификат за движение EUR.1,
но същият не е бил приет при вноса по технически причини.
2.
За целите на прилагането на параграф 1 износителят трябва да посочи в своето заявление мястото и датата на
износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1, и да изложи причините за своето искане.

3.
Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 впоследствие, но само след като се уверят, че
предоставената информация в заявлението на износителя отговаря на информацията в съответното досие.

4.

Сертификатите за движение EUR.1, издадени впоследствие, трябва да съдържат следния израз на английски език:
„ISSUED RETROSPECTIVELY“
или на португалски език:
„EMITIDO A POSTERIORI“.

5.

Изразът, посочен в параграф 4, се вписва в клетка 7 на сертификата за движение EUR.1.

Член 22
Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1

1.
В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 износителят може да поиска от
митническите органи, които са го издали, дубликат, изготвен въз основа на документите за износ, с които те разполагат.

2.

Издаденият по този начин дубликат трябва да съдържа следната дума на английски език:
„DUPLICATE“
или на португалски език:
„SEGUNDA VIA“.

3.

Текстът, посочен в параграф 2, се вписва в клетка 7 на дубликата на сертификата за движение EUR.1.

4.
Дубликатът, на който трябва да бъде изписана датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1,
поражда действие, считано от тази дата.

Член 23
Издаване на сертификати за движение EUR.1 въз основа на предварително издадено или
изготвено доказателство за произход

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническо учреждение в държава по СИП ЮАОР или в ЕС, е
възможно оригиналното доказателство за произход да се замени с един или повече сертификати за движение EUR.1 с цел
изпращане на всички или на някои от тези продукти на друго място в рамките на държавите по СИП ЮАОР или в
рамките на ЕС. Заместващият(ите) сертификат(и) за движение EUR.1 се издава(т) от митническото учреждение, под чийто
контрол са поставени продуктите, и се заверява(т) от митническия орган, под чийто контрол са поставени продуктите.
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Член 24
Условия за изготвяне на декларация за произход

1.

Декларация за произход по член 19, параграф 1, буква а) от настоящия протокол може да бъде изготвена от:

а) одобрен износител по смисъла на член 25 от настоящия протокол, или
б) всеки износител за всяка пратка, която се състои от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято
обща стойност не надхвърля 6 000 EUR.
2.
Декларация за произход може да бъде изготвена, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с
произход от държавите по СИП ЮАОР или от ЕС, или от някоя от другите държави или територии, посочени в член 4 от
настоящия протокол, и ако изпълняват другите изисквания на настоящия протокол.

3.
Износителят, изготвящ декларация за произход, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на
митническите органи на държавата износител, всички подходящи документи, които доказват, че съответните продукти
притежават статут на продукти с произход, както и че са изпълнени другите изисквания на настоящия протокол.

4.
Декларация за произход се изготвя от износителя посредством напечатване на пишеща машина, полагане на печат
или отпечатване върху фактурата, известието за доставка или върху друг търговски документ на текста на декларацията,
който е посочен в приложение IV към настоящия протокол, чрез използване на една от езиковите версии, предвидени в
посоченото приложение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Ако
декларацията се изготвя на ръка, тя трябва да е написана с мастило и с печатни букви.

5.
На декларациите за произход се поставя собственоръчно оригиналният подпис на износителя. От одобрения по
смисъла на член 25 от настоящия протокол износител обаче не се изисква да подписва тези декларации, ако той се
задължи писмено пред митническите органи на държавата износител да поеме пълната отговорност за всяка декларация за
произход, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.

6.
Декларация за произход може да бъде изготвена от износителя в момента на износа на продуктите, за които се
отнася, или след износа, при условие че е представена в държавата вносител не по-късно от две (2) години след вноса на
продуктите, за които се отнася.

Член 25
Одобрен износител

1.
Митническите органи на държавата износител могат да разрешат на всеки износител, който извършва често
транспортиране на продукти съгласно разпоредбите за търговско сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение,
да изготвя декларации за произход независимо от стойността на съответните продукти. Износител, който иска да получи
такова разрешение, трябва да предостави по удовлетворителен за митническите органи начин всички гаранции,
необходими за проверка на това дали продуктите притежават статут на продукти с произход, както и дали са изпълнени
другите изисквания на настоящия протокол.

2.
Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статут на одобрен износител със спазването на всички
условия, които сметнат за необходими.

3.
Митническите органи определят на одобрения износител номер на митническото разрешение, който трябва да
фигурира върху декларацията за произход.

4.

Митническите органи упражняват надзор върху използването на разрешението от одобрения износител.
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5.
Митническите органи могат да отнемат разрешението по всяко време. Те го отнемат, когато одобреният износител
вече не предоставя гаранциите по параграф 1, не отговаря на условията по параграф 2, или по друг начин използва
неправилно разрешението.

Член 26
Валидност на доказателството за произход
1.
Доказателството за произход е със срок на валидност десет (10) месеца от датата на издаване в държавата износител
и трябва да се представи в рамките на посочения срок на митническите органи на държавата вносител.
2.
Доказателства за произход, които са представени на митническите органи на държавата вносител след крайната дата
за представяне, посочена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на преференциалното третиране,
когато непредставянето на тези документи преди крайната дата се дължи на изключителни обстоятелства.
3.
В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на държавата вносител могат да приемат доказател
ствата за произход, когато продуктите са им били представени преди посочената крайна дата.

Член 27
Представяне на доказателството за произход
Доказателството за произход се представя на митническите органи на държавата вносител в съответствие с приложимите в
нея процедури. Посочените органи могат да изискват превод на определено доказателство за произход и могат също така
да изискват декларацията за внос да бъде придружена от писмено изявление на вносителя, че продуктите отговарят на
условията, изисквани за прилагане на настоящото споразумение.

Член 28
Внос, осъществяван чрез поредица от доставки
Когато по искане на вносителя и при условията, установени от митническите органи на държавата вносител, разглобени
или несглобени продукти по смисъла на Общо правило 2 а) относно тълкуването на Хармонизираната система, попадащи
в раздели XVI и XVII или в позиции 7308 и 9406 от Хармонизираната система, се внасят чрез поредица от доставки, на
митническите органи се представя само едно доказателство за произход за тези продукти при вноса на първата доставка.

Член 29
Освобождаване от изискването за представяне на доказателство за произход
1.
Продукти, изпращани като малки пакети от частни лица за частни лица или представляващи част от личния багаж
на пътници, се приемат за продукти с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, при условие
че тези продукти не са внесени с търговска цел и че са декларирани като отговарящи на изискванията на настоящия
протокол, и когато няма съмнение относно достоверността на такава декларация. Когато продуктите са изпратени по
пощата, тази декларация може да бъде направена върху митническата декларация СN22/СN23 или върху лист хартия,
приложен към посочения документ.
2.
Внос, който е инцидентен и се състои единствено от продукти за лична употреба на получателите или на пътниците
или на техните семейства, не се счита за внос с търговска цел, ако от естеството и количеството на продуктите е видно, че
те нямат търговско предназначение.
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3.
Освен това общата стойност на тези продукти не може да надхвърля 500 EUR в случаите на малки пакети или
1 200 EUR в случаите на продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

Член 30
Информационна процедура за целите на кумулацията
1.
Когато се прилагат член 3, параграфи 2 и 3 и член 4, параграфи 2 и 3 от настоящия протокол, доказателството за
притежаване на статут на продукти с произход по смисъла на настоящия протокол от материалите, доставени от държава
по СИП ЮАОР, от ЕС, от друга държава по СИП АКТБ или от отделна ОСТ, се представя чрез сертификат за движение
EUR.1, чрез декларация за произход или чрез декларацията от доставчика, чийто образец фигурира в приложение V А,
представени от износителя в коя да е от тези държави или територии или в ЕС, откъдето са доставени материалите.
Когато се прилага член 6, параграф 1 от настоящия протокол, доказателството за притежаване на статут на продукти с
произход се прави чрез формуляр А или чрез изявление за произход.
2.
Когато се прилагат член 3, параграфи 4 и 5 и член 4, параграфи 6 и 7 от настоящия протокол, доказателството за
обработката или преработката, извършени в държава по СИП ЮАОР, в ЕС, в друга държава по СИП АКТБ или в отделна
ОСТ, се представя чрез декларацията на доставчика, чийто образец фигурира в приложение V Б, представена от
износителя в коя да е от тези държави или територии или в ЕС, откъдето са доставени материалите. Доставчикът изготвя
отделна декларация за всяка пратка от стоки върху търговската фактура, отнасяща се до тази доставка, или като
приложение към тази фактура, или върху известие за доставка или друг търговски документ, отнасящ се до тази доставка,
който описва съответните материали достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани.
3.
Когато даден доставчик редовно доставя на определен клиент стоки, чийто статут по отношение на действащите
правила за преференциалния произход се очаква да остане постоянен за значителни периоди от време, той може да
представи една-единствена декларация, която да обхваща последващите доставки на тези стоки, наричана по-долу
„дългосрочна декларация на доставчик“, при условие че фактите или обстоятелствата, въз основа на които тя е издадена,
остават непроменени. Дългосрочна декларация на доставчик може да се издаде за срок не по-дълъг от една година от
датата на нейното издаване.
4.
Дългосрочна декларация на доставчик може да се издаде и с обратно действие. В такива случаи валидността ѝ не
може да надхвърля срок от една година от датата, на която поражда действие. При все това се признава, че митническите
органи ще имат право да отменят дългосрочна декларация на доставчик, ако обстоятелствата се променят или ако бъде
представена неточна или невярна информация.
5.
Доставчикът уведомява незабавно клиента, когато дългосрочната декларация на доставчика вече не е валидна за
доставяните стоки.
6.

Декларацията на доставчика може да бъде направена върху предварително отпечатан формуляр.

7.
На декларациите на доставчика се поставя собственоръчно оригиналният подпис на доставчика. Когато
декларацията за произход и декларацията на доставчика обаче са изготвени посредством методи за електронна обработка
на данни, не е необходимо декларацията на доставчика да е подписана собственоръчно, при условие че отговорното
длъжностно лице в дружеството доставчик е идентифицирано по удовлетворителен за митническите органи начин в
държавата, в която са изготвени декларациите на доставчика. Посочените митнически органи могат да определят условия
за прилагането на настоящия параграф.
8.
Декларациите на доставчика се представят на митническите органи в държавата износител, от които е поискано
издаването на сертификата за движение EUR.1.
9.
Доставчикът, който изготвя декларация, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на
митническите органи на държавата, в която се изготвя декларацията, всички необходими документи, доказващи, че
посочената в декларацията информация е вярна.
10. Декларациите на доставчиците и информационните сертификати, които съответно са изготвени или издадени преди
датата на влизане в сила на настоящия протокол в съответствие с член 26 от приложение II към Регламент (ЕО)
№ 1528/2007 на Съвета, остават валидни за преходен период от дванадесет (12) месеца.
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Член 31
Подкрепящи документи
Документите, посочени в член 20, параграф 3 и в член 24, параграф 3 от настоящия протокол, които се използват с цел
доказване, че продуктите, обхванати от сертификат за движение EUR.1 или от декларация за произход, могат да бъдат
считани за продукти с произход от държава по СИП ЮАОР, от ЕС или от някоя от другите държави или територии,
посочени в членове 4 и 6 от настоящия протокол, както и че изпълняват другите изисквания на настоящия протокол,
могат да се състоят от, inter alia, следното:
а) пряко доказателство за операциите, извършени от износителя или доставчика за получаване на съответните стоки,
съдържащо се например в неговите счетоводни документи или във вътрешното му счетоводство;
б) документи, с които се доказва притежаването от използваните материали на статут на материали с произход и които са
издадени или изготвени в държава по СИП ЮАОР, в ЕС или в някоя от другите държави или територии, посочени в
членове 4 и 6 от настоящия протокол, когато тези документи се използват в съответствие с националното законода
телство;
в) документи, с които се доказва обработката или преработката на материалите в държава по СИП ЮАОР, в ЕС или в
някоя от другите държави или територии, посочени в членове 4 и 6 от настоящия протокол, и които са издадени или
изготвени в държава по СИП ЮАОР, в ЕС или в някоя от другите държави или територии, посочени в членове 4 и 6
от настоящия протокол, когато тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;
г) сертификати за движение EUR.1 или декларации за произход, доказващи притежаването от използваните материали на
статут на материали с произход и издадени или изготвени в държава по СИП ЮАОР, в ЕС или в някоя от другите
държави или територии, посочени в член 4, и в съответствие с настоящия протокол.

Член 32
Съхранение на доказателствата за произход и на подкрепящите документи
1.
Износителят, който подава заявление за издаването на сертификат за движение EUR.1, съхранява най-малко три (3)
години документите, посочени в член 20, параграф 3 от настоящия протокол.
2.
Износителят, който изготвя декларация за произход, съхранява най-малко три (3) години копие от тази декларация
за произход, както и документите, посочени в член 24, параграф 3 от настоящия протокол.
3.
Доставчикът, който изготвя декларация на доставчика, съхранява за срок от най-малко три (3) години копия от
декларацията и от фактурата, от известията за доставка или от друг търговски документ, към които е прикрепена тази
декларация, както и документите, посочени в член 30, параграф 9 от настоящия протокол.
4.
Митническите органи на държавата износител, които издават сертификат за движение EUR.1, съхраняват най-малко
три (3) години заявлението, посочено в член 20, параграф 2 от настоящия протокол.
5.
Митническите органи на държавата вносител съхраняват най-малко три (3) години сертификатите за движение
EUR.1 и декларациите за произход, които са им представени.

Член 33
Несъответствия и технически грешки
1.
Откриването на несъществени несъответствия между данните, посочени в доказателството за произход, и тези,
посочени в документите, предоставени на митническото учреждение с цел осъществяване на формалностите по вноса на
продуктите, не прави ipso facto доказателството за произход нищожно, ако надлежно бъде установено, че този документ
съответства на представените продукти.
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2.
Очевидните технически грешки, като например печатни грешки в доказателство за произход, не следва да бъдат
причина този документ да бъде отхвърлен, ако тези грешки не са такива, че да предизвикват съмнения относно верността
на изявленията, направени в този документ.

Член 34
Суми, изразени в евро
1.
За целите на прилагането на разпоредбите на член 24, параграф 1, буква б) и на член 29, параграф 3 от настоящия
протокол в случаите, в които продуктите са фактурирани във валута, различна от евро, сумите в националните валути на
държавите по СИП ЮАОР или на държавите — членки на ЕС, равностойни на сумите, изразени в евро, се определят
ежегодно от всяка от съответните държави.
2.
Дадена пратка може да се ползва от разпоредбите на член 24, параграф 1, буква б) или на член 29, параграф 3 от
настоящия протокол, като за основа се използва валутата, в която е съставена фактурата, съгласно сумата, определена от
съответната държава.
3.
Сумите, които следва да се използват в която и да е национална валута, представляват равностойността в тази валута
на сумите, изразени в евро към първия работен ден на месец октомври. Тези суми се съобщават на Европейската комисия
до 15 октомври и важат от 1 януари на следващата година. Европейската комисия уведомява всички съответни държави
за съответните суми.
4.
Дадена държава може да закръглява нагоре или надолу сумата, получена от конвертирането в националната ѝ валута
на сума, изразена в евро. Закръглената сума не може да се различава с повече от 5 % от сумата, получена в резултат на
конвертирането. Дадена държава може да запази непроменена равностойността в своята национална валута на сума,
изразена в евро, ако по време на годишното адаптиране, предвидено в параграф 3, конвертирането на тази сума, преди
всякакво закръгляване, води до увеличаване с по-малко от 15 % на равностойността в националната валута. Равностой
ността в национална валута може да остане непроменена, ако конвертирането би довело до намаляване на размера на тази
равностойност.
5.
Сумите, изразени в евро, се преразглеждат от Комитета по искане на ЕС или на държавите по СИП ЮАОР. При
извършване на това преразглеждане Комитетът преценява целесъобразността от запазване на последиците от съответните
ограничения в реално изражение. За тази цел той може да реши да промени сумите, изразени в евро.

ДЯЛ V
ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 35
Административни условия, на които трябва да отговарят продуктите, за да могат да се ползват от
разпоредбите на настоящото споразумение
1.
Продуктите, които по смисъла на настоящия протокол са с произход от държавите по СИП ЮАОР или от ЕС, се
ползват към момента на представянето на митническата декларация за внос от произтичащите от споразумението
преференции единствено при условие че тези продукти са били изнесени на датата или след датата, на която държавата
износител е изпълнила предвидените в параграф 2 разпоредби.
2.

Държавите по СИП ЮАОР и ЕС се ангажират да въведат:

а) съответните мерки на национално и регионално равнище, необходими за прилагане и спазване на правилата и
процедурите, установени в настоящия протокол, включително, когато е целесъобразно, мерките, необходими за
прилагането на членове 3, 4 и 6 от настоящия протокол;
б) административните структури и системи, необходими за подходящо управление и контрол на произхода на продуктите
и за изпълнението на останалите предвидени в настоящия протокол условия.
Те съобщават информацията, посочена в член 36 от настоящия протокол.
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Член 36
Съобщаване на информация на митническите органи
1.
Държавите по СИП ЮАОР и ЕС си предоставят взаимно, чрез Европейската комисия, адресите на митническите
органи, които отговарят за издаването и проверката на сертификатите за движение EUR.1 и на декларациите за произход
или на декларациите на доставчика, както и образци от отпечатъците на печатите, използвани от техните митнически
учреждения за издаване на тези сертификати. Сертификатите за движение EUR.1 и декларациите за произход или
декларациите на доставчика се приемат за целите на прилагането на преференциалното третиране от датата, на която
информацията бъде получена от Европейската комисия, от секретариата на Южноафриканския митнически съюз и от
министерството на промишлеността и търговията на Мозамбик.
2.
Държавите по СИП ЮАОР и ЕС се информират взаимно и незабавно за всички настъпили промени в информацията,
посочена в параграф 1.
3.
Посочените в параграф 1 органи действат под ръководството на правителството на съответната държава. Органите,
отговарящи за контрола и проверките, са част от държавните органи на съответната държава.

Член 37
Взаимопомощ
1.
С цел да гарантират правилното прилагане на настоящия протокол, ЕС и държавите по СИП ЮАОР си оказват
взаимопомощ посредством компетентните митнически администрации при проверките на истинността на сертификатите за
движение EUR.1, на декларациите за произход или на декларациите на доставчика и на верността на информацията,
представена в тези документи.
2.
Органите, с които се извършва консултирането, предоставят съответната информация относно условията, при които
продуктът е произведен, като посочват по-специално условията, при които са спазени правилата за произход в различните
държави по СИП ЮАОР, в ЕС и в съответните други държави, посочени в членове 4 и 6 от настоящия протокол.

Член 38
Проверка на доказателството за произход
1.
Последващите проверки на доказателството за произход се извършват въз основа на анализ на риска и на принципа
на случайния подбор или когато митническите органи на държавата вносител имат основателни съмнения относно
истинността на такива документи, притежаването на статут на продукти с произход от въпросните продукти или
изпълнението на другите изисквания на настоящия протокол.
2.
За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1 митническите органи на държавата вносител връщат
сертификата за движение EUR.1 и фактурата, ако същата е била представена, декларацията за произход или копие от тези
документи на митническите органи на държавата износител, като при необходимост посочват причините за искането за
проверка. Всички получени документи и информация, от които може да се предположи, че предоставената информация в
доказателството за произход е невярна, се изпращат в подкрепа на искането за проверка.
3.
Проверката се извършва от митническите органи на държавата износител. За тази цел те имат право да изискват
всякакви доказателства и да извършват всякакви проверки на счетоводните документи на износителя или всякакви други
проверки, които сметнат за необходими.
4.
Ако митническите органи на държавата вносител решат да спрат предоставянето на преференциално третиране на
съответните продукти в очакване на получаването на резултатите от проверката, на вносителя се предлага вдигане на
продуктите след предприемането на всички обезпечителни мерки, които бъдат сметнати за необходими.
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5.
Митническите органи, поискали проверката, се информират във възможно най-кратък срок за резултатите от нея.
Тези резултати трябва да сочат ясно дали документите са истински и дали въпросните продукти могат да се считат за
продукти с произход от държава по СИП ЮАОР, от ЕС или от някоя от другите държави, посочени в членове 4 и 6 от
настоящия протокол, както и дали изпълняват другите изисквания на настоящия протокол.
6.
Ако в случаите на обосновано съмнение не се получи отговор в рамките на десет (10) месеца от датата на искането
за проверка или ако отговорът не съдържа достатъчно информация, за да се определи истинността на въпросния документ
или действителния произход на продуктите, митническите органи, поискали проверката, отказват предоставянето на
преференции, освен при наличие на изключителни обстоятелства.
7.
Когато процедурата по проверката или всяка друга налична информация изглежда, че сочи, че разпоредбите на
настоящия протокол са нарушени, държавата износител по собствена инициатива или по искане на държавата вносител
провежда подходящите разследвания или организира провеждането на тези разследвания с необходимата бързина за
установяване и предотвратяване на тези нарушения, като за тази цел заинтересованата страна износител може да покани
държавата вносител да участва в тези проверки.

Член 39
Проверка на декларациите на доставчика
1.
Проверка на декларациите на доставчика се извършва въз основа на анализ на риска и на принципа на случайния
подбор, или когато митническите органи на държавата, в която са били взети предвид такива декларации при издаването
на сертификат за движение EUR.1 или при изготвяне на декларация за произход, имат основателни съмнения относно
истинността на документа или верността на предоставената в този документ информация.
2.
Митническите органи, пред които е представена декларация на доставчик, могат да поискат от митническите органи
на държавата, в която е изготвена декларацията, да издадат информационен сертификат, чийто образец фигурира в
приложение VI. Като алтернатива митническите органи, на които е представена декларация на доставчик, могат да
поискат от износителя да им представи информационен сертификат, издаден от митническите органи на държавата, в
която е изготвена декларацията. Копие от информационния сертификат се съхранява от учреждението, което го е издало,
за срок от най-малко три (3) години.
3.
Поискалите проверката митнически органи трябва да бъдат информирани във възможно най-кратък срок за
резултатите от нея. Резултатите трябва да сочат ясно дали информацията, предоставена в декларацията на доставчика, е
вярна и да дават възможност на митническите органи да определят дали и до каква степен декларацията на доставчика
може да се вземе предвид при издаването на сертификат за движение EUR.1 или при изготвянето на декларация за
произход.
4.
Проверката се извършва от митническите органи на държавата, в която е изготвена декларацията на доставчика. За
тази цел те са оправомощени да изискват всякакви удостоверителни документи и да извършват всякакви проверки на
счетоводните документи на доставчика или всякакъв друг контрол, който сметнат за необходим, с цел проверка на
верността на декларацията на доставчика.
5.
Всеки сертификат за движение EUR.1 или декларация за произход, издадени или изготвени въз основа на невярна
декларация на доставчика, се считат за нищожни.

Член 40
Уреждане на спорове
1.
Когато възникнат спорове във връзка с процедурите по проверка, посочени в членове 38 и 39 от настоящия
протокол, които не могат да бъдат решени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи,
отговарящи за нейното извършване, или когато при тези спорове бъде повдигнат въпрос във връзка с тълкуването на
настоящия протокол, те се отнасят до Комитета.
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2.
Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на държавата вносител се
извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 41
Санкции
Налагат се санкции на всяко лице, което изготвя или става причина да бъде изготвен документ, съдържащ невярна
информация за целите на получаването на преференциално третиране на продукти.

Член 42
Свободни зони
1.
Държавите по СИП ЮАОР и ЕС предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, търгувани
при действието на доказателство за произход или на декларация на доставчик, в хода на транспортирането на които се
използва свободна зона, разположена на тяхна територия, не са заменени с други стоки и не са претърпели манипулации,
различни от обичайните операции, имащи за цел да предотвратят тяхното повреждане.
2.
Като изключение от разпоредбите, съдържащи се в параграф 1, когато продукти с произход от държава по СИП
ЮАОР или от ЕС се внасят в свободна зона при действието на доказателство за произход и претърпяват обработка или
преработка, съответните органи издават нов сертификат за движение EUR.1 по искане на износителя, ако извършената
обработка или преработка е в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 43
Дерогации
1.
Дерогации от настоящия протокол могат да бъдат приемани от Комитета, когато развитието на съществуващите
производства или създаването на нови производства в държавите по СИП ЮАОР оправдава това.
1.1 Преди или едновременно с подаването на искането за дерогация до Комитета заинтересованата(ите) държава(и) по
СИП ЮАОР уведомява(т) ЕС за своето искане за дерогация, заедно с основанията за него в съответствие с параграф 2.
1.2 ЕС удовлетворява всички искания на държавите по СИП ЮАОР, които са надлежно обосновани в съответствие с
настоящия член и които не могат да причинят сериозна вреда на вече установен отрасъл в ЕС.
2.
За да подпомогнат разглеждането от Комитета на исканията за дерогация, държавата(ите) по СИП ЮАОР, която
(които) е(са) отправила(и) искането, предоставя(т) в подкрепа на искането си възможно най-пълна информация
посредством формуляра, посочен в приложение VII, обхващаща по-специално следните точки:
а) описание на завършения продукт;
б) естество и количество на материалите с произход от трета държава;
в) естество и количество на материалите с произход от държавите по СИП ЮАОР или от държавите или териториите,
посочени в членове 4 и 6 от настоящия протокол, или на материалите, които са били преработени в тях;
г) методи на производство;
д) добавена стойност;
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е) брой на работниците и служителите в съответното предприятие;
ж) очакван обем на износа за ЕС;
з) други възможни източници на доставка на суровини;
и) основания за исканото времетраене с оглед на усилията за откриване на нови източници на доставка;
й) други бележки.
Същите правила се прилагат и за всяко искане за удължаване на срока. Комитетът може да изменя формуляра.
3.

При разглеждането на исканията за дерогация по-специално се взема предвид:

а) равнището на развитие или географското разположение на заинтересованата държава или държави по СИП ЮАОР;
б) случаите, в които прилагането на съществуващите правила за произход би засегнало чувствително способността на
съществуващ отрасъл в държава по СИП ЮАОР да продължи износа си за ЕС, като се посочат по-специално случаите,
в които това може да доведе до преустановяване на нейната дейност;
в) специфичните случаи, в които може ясно да се докаже, че правилата за произход могат да възпрепятстват влагането на
значителни инвестиции в даден отрасъл, и в които дерогация, която благоприятства осъществяването на инвести
ционната програма, би позволила поетапното изпълнение на тези правила.
4.
При всеки отделен случай се извършва проверка, за да се установи дали правилата относно кумулацията на
произхода не предоставят решение на проблема.
5.
Освен това когато искането за дерогация засяга най-слаборазвита държава по СИП ЮАОР, разглеждането се
извършва в благоприятна светлина, като се обръща особено внимание на:
а) икономическото и социалното въздействие на решението, което трябва да се вземе, по-специално по отношение на
заетостта;
б) необходимостта от прилагане на дерогацията в течение на определен период от време, като се отчитат особеното
положение в съответната държава по СИП ЮАОР и нейните затруднения.
6.
При разглеждането на исканията се отделя особено внимание при всеки отделен случай на възможността да се
предостави статут на продукти с произход на продукти, които включват в своя състав материали с произход от найслаборазвитите държави или от развиващите се държави, с които една или повече от държавите по СИП ЮАОР имат
специални отношения, при условие че може да се установи удовлетворително административно сътрудничество.
7.
Без да се засягат параграфи 1 — 6, дерогацията се предоставя, когато добавената стойност към продуктите без
произход, използвани в съответната държава по СИП ЮАОР, е най-малко 45 % от стойността на завършения продукт,
при условие че дерогацията не причинява сериозна вреда на икономически отрасъл на ЕС или на една или повече
държави членки.
8.
Комитетът предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че решението ще се вземе възможно най-бързо и във
всеки случай не по-късно от седемдесет и пет (75) работни дни след получаване на искането от съпредседателя на
Комитета от страна на ЕС. Ако ЕС не информира държавите по СИП ЮАОР за позицията си по искането в рамките на
този срок, искането се счита за прието.
9. а) Срокът на валидност на дерогацията се определя от Комитета, като в общия случай той е пет (5) години.
б) Решението за дерогация може да предвижда подновявания, без да е необходимо ново решение на Комитета, при
условие че съответната държава или държави по СИП ЮАОР представят три (3) месеца преди края на всеки срок
доказателство, че все още не могат да изпълнят условията на настоящия протокол, от които е извършена дерогация.
Ако се направи възражение по отношение на удължаването на срока, Комитетът го разглежда във възможно найкратък срок и приема решение дали да удължи срока на действие на дерогацията. Комитетът действа в съответствие
с изискванията на параграф 8. Предприемат се всички необходими мерки за избягване на прекъсвания в
прилагането на дерогацията.
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в) В сроковете, посочени в букви a) и б), Комитетът може да преразгледа условията за прилагане на дерогацията, ако е
настъпила съществена промяна във фактическата обстановка, мотивирала решението за нейното предоставяне. След
приключване на това преразглеждане Комитетът може да реши да измени условията на своето решение по
отношение на обхвата на дерогацията или на всяко друго установено преди това условие.
10. Независимо от параграфи 1 — 9, на Намибия се предоставя автоматична дерогация за приготвени храни и
консерви от бял тон (Thunnus alalunga) от позиция по ХС 1604, произведени от бял тон без произход от позиции по ХС
0302 или 0303, от датата, на която споразумението поражда действие между Намибия и ЕС в съответствие с член 113 от
настоящото споразумение, в рамките на годишна квота от 800 метрични тона.
11. Независимо от параграфи 1 — 9, на Мозамбик се предоставя автоматична дерогация от член 7, параграф 2, буква
в) от настоящия протокол. Тази дерогация се прилага за срок от пет (5) години от датата на влизане в сила на настоящото
споразумение за скариди и омари от позиции по ХС 0306 и 1605, уловени в изключителната икономическа зона на
Мозамбик и разтоварени и преработени в Мозамбик.

ДЯЛ VI
СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 44
Специални условия
1.
Изразът „ЕС“, използван в настоящия протокол, не обхваща Сеута и Мелила. Изразът „продукти с произход от ЕС“
не обхваща продуктите с произход от Сеута и Мелила.
2.
Разпоредбите на настоящия протокол се прилагат mutatis mutandis при определяне дали продуктите могат да се
считат с произход от държава по СИП ЮАОР, когато се внасят в Сеута и Мелила.
3.
Когато продукти, които са изцяло получени в Сеута, Мелила или в ЕС, се обработват и преработват в държава по
СИП ЮАОР, те се считат за изцяло получени в държавите по СИП ЮАОР.
4.
Обработките или преработките, извършени в Сеута, Мелила или в ЕС, се считат за извършени в държава по СИП
ЮАОР, когато материалите се подлагат на последваща обработка или преработка в държава по СИП ЮАОР.
5.
За целите на прилагането на параграфи 3 и 4 недостатъчните операции, изброени в член 9 от настоящия протокол,
не се считат за обработка или преработка.
6.

Сеута и Мелила се считат за една територия.

ДЯЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45
Преразглеждане и прилагане на правилата за произход
1.
В съответствие с член 101 от настоящото споразумение, веднъж годишно или когато държавите по СИП ЮАОР или
ЕС отправят искане за това, Съвместният съвет разглежда прилагането на разпоредбите на настоящия протокол и
икономическите последици от тях с оглед внасяне на необходимите изменения или тяхното съответно адаптиране.
2.
Съвместният съвет взема предвид, наред с други фактори, въздействието на технологичното развитие върху правилата
за произход.
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Взетите решения се изпълняват във възможно най-кратки срокове.

4.
В съответствие с член 50 от настоящото споразумение Комитетът взема inter alia решенията относно дерогациите от
настоящия протокол при условията, установени в член 43 от настоящия протокол.
Член 46
Приложения
Приложенията към настоящия протокол съставляват неразделна част от него.
Член 47
Прилагане на протокола
ЕС и всяка от държавите по СИП ЮАОР предприемат необходимите мерки за прилагането на настоящия протокол.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уводни бележки към списъка в приложение II
Бележка 1
В списъка се определят условията, на които трябва да отговарят всички продукти, за да се считат за достатъчно
обработени или преработени по смисъла на член 8 от протокола.
Бележка 2
1. В първите две колони от списъка е описан полученият продукт. В първата колона е посочен номерът на позицията или
номерът на главата от Хармонизираната система, а втората колона съдържа описанието на стоките, използвано в
посочената система за тази позиция или глава. За всяко вписване в първите две колони е посочено правило в колона 3
или 4. Когато в някои случаи вписаният номер в първата колона се предхожда от „ex“, това означава, че правилата в
колона 3 или 4 се прилагат само към частта от тази позиция, описана в колона 2.
2. Когато няколко номера на позиции са групирани заедно в колона 1 или е посочен номер на глава и поради това при
описанието на продуктите в колона 2 е използвана по-обща формулировка, посочените в колона 3 или 4 прилежащи
правила се прилагат по отношение на всички продукти, които в рамките на Хармонизираната система са класирани в
позиции на главата или в които и да било от позициите, групирани заедно в колона 1.
3. Когато в списъка съществуват различни правила, приложими към различни продукти от една и съща позиция, всяко
тире съдържа описание на тази част от позицията, по отношение на която се прилагат прилежащите правила в
колона 3 или 4.
4. Когато за вписване в първите две колони е посочено правило както в колона 3, така и в колона 4, износителят може
да избере алтернативно да приложи правилото, предвидено в колона 3 или в колона 4. Ако в колона 4 не е посочено
правило за произход, трябва да се приложи правилото, предвидено в колона 3.
Бележка 3
1. Разпоредбите на член 8 от настоящия протокол, отнасящи се за продуктите, придобили статут на продукти с
произход, които се използват при производството на други продукти, се прилагат независимо дали този статут е бил
придобит в завода, където се използват тези продукти, или в друг завод в ЕС или в държавите по СИП ЮАОР.
Пример:
Двигател от позиция № 8407, за който важи правилото, че стойността на материалите без произход, които могат да
бъдат вложени в него, не може да надхвърля 40 % от цената франко завода, е произведен от „други легирани стомани,
грубо оформени чрез изчукване или чрез коване“ от позиция № ex 7224.
Ако тази заготовка е била изкована в ЕС от стоманен блок без произход, тя вече е придобила статут на продукт с
произход съгласно правилото за позиция № ex 7224 в списъка. В този случай при изчисляването на стойността на
двигателя заготовката може да бъде считана за продукт с произход, независимо дали тя е била произведена в същия
завод или в друг завод в ЕС. Следователно стойността на стоманения блок без произход не се взема предвид при
сумиране на стойността на използваните материали без произход.
2. Правилото в списъка определя минималната изискуема степен на обработка или преработка, като извършването на
обработка или преработка в по-голяма степен от изискуемата също води до придобиване на статут на продукт с
произход; и обратното — извършването на обработка или преработка в по-малка степен не може да доведе до
придобиване на статут на продукт с произход. Следователно ако дадено правило предвижда възможността за
използване на материал без произход на определен етап от производството, използването на този материал на по-ранен
етап от производството е позволено, а използването на този материал на по-късен етап от производството не е
позволено.
3. Без да се засяга бележка 3.2, когато дадено правило гласи, че могат да се използват „материали от всяка позиция“,
могат да се използват и материали от същата позиция, в която е класиран продуктът, но при условие че се спазват
всички специфични ограничения, които също могат да се съдържат в това правило. Въпреки това изразът
„производство от материали от всяка позиция, включително от другите материали от позиция № …“ означава, че могат
да се използват само материалите, класирани в същата позиция като продукта и с различно описание от това на
продукта, дадено в колона 2 от списъка.
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4. Когато правило в списъка гласи, че определен продукт може да бъде произведен от повече от един материал, това
означава, че може да се използват един или повече материали. То не изисква да бъдат използвани всички материали.
Пример:
Правилото за тъкани от позиции № 5208 — 5212 предвижда, че могат да се използват естествени влакна и че
измежду останалите материали могат да се използват и химически материали. Това не означава, че трябва да се
използват и двата материала; възможно е да се използва единият или другият, или да се използват и двата заедно.
5. Когато правило в списъка гласи, че даден продукт трябва да бъде произведен от конкретен материал, това условие
очевидно не ограничава използването на други материали, които поради естеството си не могат да изпълнят
изискванията на правилото. (Вж. също бележка 6.3 по-долу по отношение на текстилните изделия).
Пример:
Правилото за приготвени храни от позиция № 1904, което изрично изключва използването на житни растения без
произход и на техните производни, не ограничава използването на минерални соли, химикали и други добавки, които
не са продукти, получени от житни растения.
Това правило обаче не се прилага за продуктите, които, независимо че не могат да бъдат произведени от конкретните
материали, включени в списъка, могат да бъдат произведени от материал от същото естество на по-ранен етап от
производството.
Пример:
В случай на облекло от ex глава 62, произведено от нетъкани материали, ако за този клас изделия е разрешено
използването само на прежди без произход, не е възможно като изходен материал да се използват нетъкани платове —
дори и нетъканите платове като правило да не могат да бъдат произведени от прежда. В такива случаи изходният
материал, който следва да бъде използван, обикновено е на етапа от обработката, предшестващ преждата, а именно на
етап влакно.
6. Когато в дадено правило в списъка са дадени две процентни стойности за максималната стойност на материалите без
произход, които могат да бъдат използвани, тези процентни стойности не могат да бъдат сборувани. С други думи
максималната стойност на всички използвани материали без произход никога не може да надхвърля най-високия от
посочените проценти. Освен това отделните проценти не трябва да бъдат превишавани по отношение на конкретните
материали, за които се прилагат.
Бележка 4
1. Изразът „естествени влакна“, използван в списъка, се отнася за влакна, които не са изкуствени или синтетични. Той се
отнася единствено до етапите преди преденето, като включва и отпадъците, и, освен ако не е предвидено друго,
включва влакна, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но не изпредени.
2. Изразът „естествени влакна“ включва конски косми от позиция № 0503, естествена коприна от позиции № 5002 и
5003, както и влакната от вълна, фините или грубите животински косми от позиции № 5101 — 5105, памучните
влакна от позиции № 5201 — 5203 и другите растителни влакна от позиции № 5301 — 5305.
3. Изразите „предилна маса“, „химически материали“ и „материали за производство на хартия“ се използват в списъка, за
да се опишат материалите, които не са класирани в глави 50 — 63 и които могат да бъдат използвани за производ
ството на изкуствени, синтетични или хартиени влакна или прежди.
4. Изразът „синтетични или изкуствени щапелни влакна“ се използва в списъка за обозначаване на кабели от синтетични
или изкуствени нишки, щапелни влакна или отпадъци от синтетични или изкуствени щапелни влакна от позиции
№ 5501 — 5507.
Бележка 5
1. Когато за определен продукт в списъка има препратка към настоящата бележка, условията, посочени в колона 3, не се
прилагат за отделните основни текстилни материали, използвани при производството на този продукт, които взети
заедно представляват 10 % или по-малко от общото тегло на всички използвани основни текстилни материали. (Вж.
също бележки 5.3 и 5.4 по-долу.)
2. Посоченото в бележка 5.1 допустимо отклонение обаче може да се прилага само при смесени продукти, които са били
изработени от два или повече основни текстилни материала.
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Основните текстилни материали са, както следва:
— естествена коприна,
— вълна,
— груби животински косми,
— фини животински косми,
— конски косми,
— памук,
— хартия и материали за производство на хартия,
— лен,
— коноп,
— юта и други текстилни ликови влакна,
— сизал и други текстилни влакна от рода Agave,
— кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна,
— синтетични нишки,
— изкуствени нишки,
— електропроводими нишки,
— синтетични щапелни влакна от полипропилен,
— синтетични щапелни влакна от полиестер,
— синтетични щапелни влакна от полиамид,
— синтетични щапелни влакна от полиакрилонитрил,
— синтетични щапелни влакна от полиимид,
— синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен,
— синтетични щапелни влакна от полифенилен сулфид,
— синтетични щапелни влакна от поливинилхлорид,
— други синтетични щапелни влакна,
— изкуствени щапелни влакна от вискоза,
— други изкуствени щапелни влакна,
— прежди от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвити,
— прежди от полиуретан, с полиестерни гъвкави сегменти, дори обвити,
— продукти от позиция № 5605 (метални и метализирани прежди), съдържащи лента, състояща се от сърцевина
от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасов филм, дори покрита с алуминиев прах, с ширина,
непревишаваща 5 mm, слепена чрез прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасов филм,
— други продукти от позиция № 5605.
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Пример:
Прежда от позиция № 5205, изработена от памучни влакна от позиция № 5203 и синтетични щапелни влакна от
позиция № 5506, е смесена прежда. Поради това синтетичните щапелни влакна без произход, които не отговарят на
правилата за произход (изискващи производство от химически материали или от предилна маса), могат да бъдат
използвани в съотношение до 10 % от теглото на преждата.
Пример:
Вълнена тъкан от позиция № 5112, изработена от вълнена прежда от позиция № 5107 и синтетична прежда от
щапелни влакна от позиция № 5509, е смесена тъкан. Поради това синтетичната прежда, която не отговаря на
правилата за произход (изискващи производство от химически материали или от предилна маса), или вълнената
прежда, която не отговаря на правилата за произход (изискващи производство от естествени влакна, които не са
кардирани или пенирани или подготвени по друг начин за предене), или комбинацията от двата вида може да бъде
използвана, при условие че общото ѝ тегло не надхвърля 10 % от теглото на тъканта.
Пример:
Тъфтинг изделие от позиция № 5802, изработено от памучна прежда от позиция № 5205 и памучна тъкан от
позиция № 5210, е смесен продукт само ако памучната тъкан сама по себе си е смесена тъкан, изработена от прежди,
класирани в две отделни позиции, или ако използваните памучни прежди сами по себе си са смеси.
Пример:
Ако съответното тъфтинг изделие е било произведено от памучна прежда от позиция № 5205 и синтетична тъкан от
позиция № 5407, тогава очевидно използваните прежди са два отделни основни текстилни материала и тъфтинг
изделието съответно е смесен продукт.
3. В случай на продукти, включващи „прежди от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвити“, това
допустимо отклонение е 20 % по отношение на тази прежда.
4. В случай на продукти, включващи „лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от
пластмасов филм, дори покрита с алуминиев прах, с ширина, непревишаваща 5 mm, слепена чрез лепило между два
слоя пластмасов филм“, това допустимо отклонение е 30 % по отношение на тази лента.

Бележка 6
1. По отношение на текстилните продукти, които са отбелязани в списъка с бележка под линия, препращаща към
настоящата уводна бележка, текстилните гарнитури (пасмантерийни изделия) и принадлежности, които не отговарят
на правилото, предвидено в колона 3 от списъка за съответните продукти, които са изработени от тях, могат да се
използват, при условие че тяхното тегло не надхвърля 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материали.
Текстилните гарнитури (пасмантерийни изделия) и принадлежности са класирани в глави 50 — 63. Подплатите и
междинните подплати не се считат за гарнитури или принадлежности.
2. Нетекстилните гарнитури и принадлежности или другите използвани материали, в които се съдържа текстил, не е
необходимо да отговарят на условията, предвидени в колона 3, дори ако попадат извън обхвата на бележка 3.5.
3. В съответствие с бележка 3.5 всички нетекстилни гарнитури и принадлежности или други продукти, които са без
произход и които не съдържат никакъв текстил, могат въпреки това да се използват свободно, когато не могат да бъдат
изработени от материалите, изброени в колона 3.
Например (1) ако правило в списъка предвижда, че за определен текстилен артикул, като блуза, трябва да се използва
прежда, това не означава, че не могат да се използват метални артикули като копчета, защото те не могат да бъдат
направени от текстилни материали.
4. Когато се прилага процентно правило, стойността на гарнитурите и принадлежностите трябва да бъде взета предвид
при изчисляването на стойността на вложените материали без произход.
(1) Този пример е даден единствено с цел разяснение. Той няма юридически обвързваща сила.
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Бележка 7
1. За целите на позиции № ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, под „специфични преработки“ се
разбират следните операции:
а) вакуумна дестилация;
б) редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;
в) крекинг;
г) риформинг;
д) екстракция чрез селективни разтворители;
е) преработка, включваща съвкупността от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина или с
олеум, или със серен триоксид (серен анхидрид); неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване
с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;
ж) полимеризация;
з) алкилиране;
и) изомеризация.
2. За целите на позиции № 2710, 2711 и 2712 под „специфични преработки“ се разбират следните операции:
а) вакуумна дестилация;
б) редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;
в) крекинг;
г) риформинг;
д) екстракция чрез селективни разтворители;
е) преработка, включваща съвкупността от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина или с
олеум, или със серен триоксид (серен анхидрид); неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване
с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;
ж) полимеризация;
з) алкилиране;
и) изомеризация;
й) десулфуризация с помощта на водород, само по отношение на тежките масла, попадащи в позиция № ex 2710,
водеща до намаляване най-малко с 85 % на съдържанието на сяра в обработваните продукти (метод ASTM D
1266-59 T);
к) депарафинизация по начин, различен от обикновеното филтруване, само за продуктите, попадащи в позиция
№ 2710;
л) обработка с водород, различна от десулфуризацията, само по отношение на тежките масла, попадащи в позиция
№ ex 2710, при която водородът участва активно в химическа реакция, осъществена при налягане, по-високо от
20 bar, и при температура, по-висока от 250 °С, с помощта на катализатор. Довършителната обработка с водород
на смазочните масла от позиция № ех 2710, целяща подобряване на цвета или на стабилността (например
хидроочистка или обезцветяване), обаче не се счита за специфична преработка;
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м) атмосферна дестилация, само по отношение на тежките горива (fuel oils), попадащи в позиция № ex 2710, при
условие че тези продукти при дестилация по метода ASTM D 86 при 300 °С дестилират по-малко от 30 обемни %
(включително загубите);
н) обработка чрез електрически ток с висока честота, единствено за тежките масла, различни от газьол и тежки
горива (fuel oils) от позиция № ex 2710.
За целите на позиции № ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403 прости операции, като почистване,
декантиране, обезсоляване, водно сепариране, филтриране, оцветяване, маркиране, получаване на определено сярно
съдържание в резултат на смесване на продукти с различно сярно съдържание или всякакви комбинации от тези или
подобни операции не придават статут на продукт с произход.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху
материали без произход, за да можепроизведеният продукт да придобие статут на продукт с
произход
Възможно е не всички продукти, включени в списъка, да попадат в обхвата на настоящото споразумение. Поради това е
необходимо да се направи справка с останалите части от настоящото споразумение.

Позиция от ХС №

Описание на продукта

Обработка или преработка, извършена върху материали без произход, която
придава статут на продукт с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

глава 1

Живи животни

Всички използвани животни от
глава 1 трябва да бъдат изцяло по
лучени

глава 2

Меса и карантии, годни за консума Производство, при което всички из
ция
ползвани материали от глави 1 и 2
трябва да бъдат изцяло получени

ех глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и Всички използвани материали от
други водни безгръбначни; с изклю глава 3 трябва да бъдат изцяло по
чение на:
лучени

0304

Филета и други меса от риби (дори Производство, при което стойността
смлени), пресни, охладени или за на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
мразени
продукта франко завода

0305

Риби сушени, осолени или в сала
мура; риби пушени, дори топло пу
шени; брашна, прахове и агломе
рати под формата на гранули, от
риби, годни за консумация от чо
века

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
продукта франко завода

ex 0306

Ракообразни, дори без черупки, су
шени, осолени или в саламура; пу
шени ракообразни, дори без че
рупки, дори топло пушени; ракооб
разни с черупките, варени във вода
или на пара, дори охладени, замра
зени, сушени, осолени или в сала
мура; брашна, прахове и агломерати
под форма на гранули, от ракооб
разни, годни за консумация от чо
века

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
продукта франко завода

ex 0307

Мекотели, дори без черупки, су
шени, осолени или в саламура; пу
шени мекотели, дори без черупки,
дори топло пушени; брашна, пра
хове и агломерати под форма на
гранули, от мекотели, годни за кон
сумация от човека

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
продукта франко завода
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Водни безгръбначни, различни от
ракообразните и мекотелите, су
шени, осолени или в саламура; пу
шени водни безгръбначни, раз
лични от ракообразните и мекоте
лите, дори топло пушени; брашна,
прахове и агломерати под форма на
гранули, от водни безгръбначни,
различни от ракообразните и меко
телите, годни за консумация от чо
века

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
продукта франко завода

ех глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи Производство, при което всички из
яйца; естествен мед; продукти от ползвани материали от глава 4
животински произход, годни за трябва да бъдат изцяло получени
консумация, неупоменати, нито
включени другаде; с изключение
на:

0403

Мътеница, заквасени млека и сме Производство, при което:
тана, кисело мляко, кефир и други — всички използвани материали
ферментирали или подкиселени
от глава 4 трябва да бъдат из
млека и сметана, дори концентри
цяло получени;
рани или с прибавка на захар или
други подсладители, или аромати — всички използвани плодови со
кове (с изключение на тези от
зирани, или с прибавка на плодове,
ананас, зелен лимон или грейп
ядки или какао
фрут) от позиция № 2009
трябва да са вече с произход;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 5

Други продукти от животински Производство, при което всички из
произход, неупоменати, нито вклю ползвани материали от глава 5
чени другаде; с изключение на:
трябва да бъдат изцяло получени

ex 0502

Обработена четина от свине или Почистване, дезинфекциране, сорти
ране и изправяне на четина и
глигани
косми

глава 6

Живи растения и цветарски про Производство, при което:
дукти
— всички използвани материали
от глава 6 трябва да бъдат из
цяло получени;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

глава 7

Зеленчуци, растения, корени
грудки, годни за консумация

и Производство, при което всички из
ползвани материали от глава 7
трябва да бъдат изцяло получени;
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Плодове, годни за консумация; ци Производство, при което:
трусови или пъпешови кори
— всички използвани плодове и
черупкови плодове трябва да
бъдат изцяло получени;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 9

Кафе, чай, мате и подправки; с из Производство, при което всички из
ключение на:
ползвани материали от глава 9
трябва да бъдат изцяло получени

0901

Кафе, дори печено или декофеини Производство от материали от всяка
зирано; черупки и люспи от кафе; позиция
заместители на кафе, съдържащи
кафе, независимо от съотношението
в сместа

0902

Чай, дори ароматизиран

Производство от материали от всяка
позиция

Смеси от подправки

Производство от материали от всяка
позиция

глава 10

Житни растения

Производство, при което всички из
ползвани материали от глава 10
трябва да бъдат изцяло получени

ех глава 11

Мелничарски продукти; малц; скор Производство, при което всички из
бяла и нишесте; инулин; пшеничен ползвани житни растения, годни за
глутен; с изключение на:
консумация зеленчуци, корени и
грудки от позиция № 0714 или
плодове трябва да бъдат изцяло по
лучени

ex 0910

ex 1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови Сушене и смилане на бобови зелен
зеленчуци, без шушулките, от пози чуци от позиция № 0708
ция № 0713

глава 12

Маслодайни семена и плодове; Производство, при което всички из
разни видове семена, семена за по ползвани материали от глава 12
сев и плодове; индустриални или трябва да бъдат изцяло получени
медицински растения; слама и фу
ражи

1301

Естествени
лакове;
естествени Производство, при което стойността
клейове, смоли, смолисти клейове и на използваните материали от пози
ция № 1301 не може да надхвърля
олеорезини (например балсами)
50 % от цената на продукта франко
завода
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Растителни сокове и екстракти; пек
тинови материали, пектинати и пек
тати; агар-агар и други лепкави и
сгъстяващи материали, извлечени от
растения, дори модифицирани:
– Лепкави и сгъстяващи материали, Производство от немодифицирани
извлечени от растения, модифи лепкави и сгъстяващи материали
цирани
– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

глава 14

Материали за сплитане и други про Производство, при което всички из
дукти от растителен произход, неу ползвани материали от глава 14
поменати, нито включени другаде
трябва да бъдат изцяло получени

ех глава 15

Мазнини и масла от животински
или растителен произход; продукти
от тяхното разпадане; обработени
мазнини за хранителни цели; во
съци от животински или растителен
произход; с изключение на:

1501

Мазнини от свине (включително
свинската мас) и мазнини от до
машни птици, различни от включе
ните в позиции № 0209 или 1503:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

– Мазнини от кости или отпадъци Производство от материали от всяка
позиция, с изключение на тези от
позиции № 0203, 0206 или 0207
или кости от позиция № 0506
– Други

1502

Производство от меса или карантии,
годни за консумация, от животни
от рода на свинете, от позиции
№ 0203 или 0206 или от меса и
карантии, годни за консумация, от
домашни птици, от позиция
№ 0207

Мазнини от животни от рода на
едрия рогат добитък, овцете или ко
зите, различни от включените в по
зиция № 1503:
– Мазнини от кости или отпадъци Производство от материали от всяка
позиция, с изключение на тези от
позиции № 0201, 0202, 0204 или
0206 или кости от позиция
№ 0506
– Други

Производство, при което всички из
ползвани материали от глава 2
трябва да бъдат изцяло получени
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Мазнини и масла и техните фрак
ции, от риби или морски бозай
ници, дори рафинирани, но не хи
мически променени:

– Твърди фракции

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 1504

– Други

Производство, при което всички из
ползвани материали от глави 2 и 3
трябва да бъдат изцяло получени

Рафиниран ланолин

Производство от необработена маз
нина от вълна (серей) от позиция
№ 1505

Други видове мазнини и масла от
животински произход и техните
фракции, дори рафинирани, но не
химически променени:

– Твърди фракции

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 1506

– Други

Производство, при което всички из
ползвани материали от глава 2
трябва да бъдат изцяло получени

Растителни масла и техните фрак
ции:

– Соево масло, фъстъчено масло,
палмово масло, масло от копра,
палмистово масло, масло от ба
басу, тунгово масло и масло от
ойтицика, восък от Мирта и
японски восък, фракции от масло
от жожоба и масла, предназна
чени за технически или промиш
лени цели, различни от произ
водството на хранителни про
дукти за човешка консумация

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

– Твърди фракции, с изключение Производство от други материали
на тази на маслото от жожоба
от позиции № 1507 — 1515

– Други

Производство, при което всички из
ползвани растителни материали
трябва да бъдат изцяло получени

L 250/1964
(1)
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1516

Животински и растителини маз Производство, при което:
нини и масла и техните фракции, — всички използвани материали
частично или напълно хидрогени
от глава 2 трябва да бъдат из
рани, интерестерифицирани, прее
цяло получени;
стерифицирани или елайдинирани,
дори рафинирани, но необработени — всички използвани растителни
материали трябва да бъдат из
по друг начин
цяло получени. Могат обаче да
се използват материали от пози
ции № 1507, 1508, 1511 и
1513

1517

Маргарин; хранителни смеси или Производство, при което:
препарати от животински или ра — всички използвани материали
стителни мазнини или масла или от
от глави 2 и 4 трябва да бъдат
фракции от различни мазнини или
изцяло получени;
масла от настоящата глава, раз
лични от хранителните мазнини и — всички използвани растителни
материали трябва да бъдат из
масла и техните фракции от пози
цяло получени. Могат обаче да
ция № 1516
се използват материали от пози
ции № 1507, 1508, 1511 и
1513

ех глава 16

Продукти от месо, риби или рако Производство от животни от глава
образни, мекотели или други водни 1
безгръбначни; с изключение на:

1604 и 1605

Приготвени храни и консерви от
риби; хайвер и неговите замести
тели, приготвени на основата на
яйца от риби;

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
3 не надхвърля 15 % от цената на
продукта франко завода

Ракообразни, мекотели и други
водни безгръбначни, приготвени
или консервирани
ех глава 17

Захар и захарни изделия; с изклю Производство, при което всички из
чение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 1701

Захар от захарна тръстика или от
цвекло и химически чиста захароза,
в твърдо състояние, ароматизирана
или оцветена

1702

Други видове захар, включително
лактоза, малтоза, глюкоза и фрук
тоза (левулоза), химически чисти, в
твърдо състояние; захарни сиропи
без ароматизиращи или оцветяващи
добавки; заместители на мед, дори
смесени с естествен мед; карамели
зирана захар и карамелизирани ме
ласи:

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
17 не надхвърля 30 % от цената на
продукта франко завода

– Химически чиста малтоза и фрук Производство от материали от всяка
тоза
позиция, включително от другите
материали от позиция № 1702

16.9.2016 г.
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– Други видове захар, в твърдо съ Производство, при което стойността
стояние, ароматизирани или оц на използваните материали от глава
17 не надхвърля 30 % от цената на
ветени
продукта франко завода

– Други

Производство, при което всички из
ползвани материали трябва да са
вече с произход

ex 1703

Меласи, получени в резултат на из Производство, при което стойността
вличането или рафинирането на за на използваните материали от глава
харта, ароматизирани или оцветени 17 не надхвърля 30 % от цената на
продукта франко завода

1704

Захарни изделия без какао (включи Производство, при което:
телно белия шоколад)
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

глава 18

Какао и продукти от какао

Производство, при което:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

1901

Екстракти от малц; хранителни про
дукти от брашна, едрозърнест и
дребнозърнест грис, скорбяла, ни
шесте или екстракти от малц, несъ
държащи какао или съдържащи те
гловно по-малко от 40 % какао, из
числено на базата на напълно обез
маслена маса, неупоменати, нито
включени другаде; хранителни про
дукти, приготвени от продуктите от
позиции № 0401 — 0404, несъ
държащи какао или съдържащи те
гловно по-малко от 5 % какао, из
числено на базата на напълно обез
маслена маса, неупоменати, нито
включени другаде:

– Екстракти от малц

Производство от житни растения от
глава 10

L 250/1966
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– Други

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

1902

Макаронени изделия, дори варени
или пълнени (с месо или други про
дукти) или обработени по друг на
чин, такива като спагети, макарони,
юфка, лазаня, ньоки, равиоли, кане
лони; кус-кус, дори приготвен:

– Съдържащи тегловно 20 % или Производство, при което всички из
по-малко месо, карантии, риби, ползвани житни растения и техните
производни (с изключение на
ракообразни или мекотели
твърда пшеница и нейните произ
водни) трябва да бъдат изцяло по
лучени

– Съдържащи тегловно повече от Производство, при което:
20 % месо, карантии, риби, рако — всички използвани житни расте
образни или мекотели
ния и техните производни (с из
ключение на твърда пшеница и
нейните производни) трябва да
бъдат изцяло получени;
— всички използвани материали
от глави 2 и 3 трябва да бъдат
изцяло получени

1903

Тапиока и нейните заместители,
приготвени от нишесте, под фор
мата на люспи, зърна, заоблени
зрънца, отсявки или подобни
форми

Производство от материали по
всяка позиция, с изключение на
картофена скорбяла от позиция
№ 1108

1904

Продукти на базата на приготвени
чрез набъбване или печене житни
растения (например corn flakes);
житни растения (различни от царе
вицата) на зърна или под формата
на люспи или на други преработени
зърна (с изключение на брашно и
едрозърнест или дребнозърнест
грис), варени или приготвени по
друг начин, неупоменати, нито
включени другаде

Производство:
— от материали, некласирани в
позиция № 1806;
— при което всички използвани
житни растения и брашно (с из
ключение на твърда пшеница и
нейните производни и царевица
Zea indurata) трябва да бъдат из
цяло получени;
— при което стойността на използ
ваните материали от глава 17
не надхвърля 30 % от цената на
продукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)
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1905

Хлебарски, тестени сладкарски или Производство от материали от всяка
бисквитени продукти, дори с при позиция, с изключение на тези от
бавка на какао; нафора, празни кап глава 11
сули от тесто за медикаменти, тесто
за запечатване, сухи тестени листа
от брашно, скорбяла или нишесте и
подобни продукти

ех глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, Производство, при което всички из
плодове или други части от расте ползвани плодове, черупкови пло
ния; с изключение на:
дове или зеленчуци трябва да бъдат
напълно получени

ex 2001

Игнам (индийски картоф), сладки
картофи и други подобни, годни за
консумация части от растения, с те
гловно съдържание на скорбяла
или нишесте 5 % или повече, при
готвени или консервирани с оцет
или с оцетна киселина

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 2004 и
ex 2005

Картофи под формата на брашно,
грис или люспи, приготвени или
консервирани по начин, различен
от този с оцет или с оцетна кисе
лина

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

2006

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

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
17 не надхвърля 30 % от цената на
продукта франко завода

2007

Конфитюри, желета от плодове, Производство, при което:
мармалади, пюрета от плодове или — всички използвани материали са
черупкови плодове и каши от пло
класирани в позиция, различна
дове или черупкови плодове, приго
от тази на продукта;
твени чрез варене, със или без при
бавка на захар или други подслади — стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
тели
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2008

– Черупкови плодове без прибавка Производство, при което стойността
на захар или алкохол
на използваните черупкови плодове
с произход и маслодайни семена с
произход от позиции № 0801,
0802 и 1202 — 1207 надхвърля
60 % от цената на продукта франко
завода

– Фъстъчено масло; смеси на базата Производство, при което всички из
на житни растения; сърцевина от ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
палмово дърво; царевица
дукта

L 250/1968
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)
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– Други, с изключение на плодо Производство, при което:
вете и черупковите плодове, пре — всички използвани материали са
търпели топлинна обработка,
класирани в позиция, различна
различна от варене във вода или
от тази на продукта;
на пара, без прибавка на захар,
— стойността на използваните ма
замразени
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

2009

Плодови сокове (включително гро Производство, при което:
здова мъст) или зеленчукови сокове, — всички използвани материали са
неферментирали, без прибавка на
класирани в позиция, различна
алкохол, със или без прибавка на
от тази на продукта;
захар или други подсладители
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 21

Разни видове хранителни продукти; Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

2101

Екстракти, есенции и концентрати Производство, при което:
от кафе, чай или мате и препарати, — всички използвани материали са
приготвени на базата на тези ек
класирани в позиция, различна
стракти, есенции или концентрати
от тази на продукта;
или на базата на кафе, чай или
мате; печена цикория и други пе — всичката използвана цикория
трябва да бъде изцяло получена
чени заместители на кафе и техните
екстракти, есенции и концентрати

2103

Препарати за сосове и готови со
сове; комбинирани подправки; си
напено брашно и готова горчица:

– Препарати за сосове и готови со Производство, при което всички из
сове; комбинирани подправки
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
синапено брашно или готова гор
чица

– Синапено брашно и готова гор Производство от материали от всяка
чица
позиция

ex 2104

Препарати за супи или бульони; го Производство от материали от всяка
тови супи или бульони
позиция, с изключение на приго
твени или консервирани зеленчуци
от позиции № 2002 — 2005

16.9.2016 г.
(1)
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Хранителни продукти, неупоменати, Производство, при което:
нито включени другаде
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки Производство, при което:
и видове оцет; с изключение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— всичкото използвано грозде или
използваните материали от гро
зде трябва да бъдат изцяло по
лучени

2202

Води, включително минералните Производство, при което:
води и газираните води, подсладени — всички използвани материали са
със захар или други подсладители
класирани в позиция, различна
или ароматизирани, други безалко
от тази на продукта;
холни напитки, с изключение на
плодовите и зеленчуковите сокове — стойността на използваните ма
териали от глава 17 не над
от позиция № 2009
хвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода
— използваните плодови сокове (с
изключение на тези от ананас,
зелен лимон и грейпфрут)
трябва да са вече с произход

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с Производство:
алкохолно съдържание по обем — с използване на материали,
80 % vol или повече; етилов алко
които не са класирани в пози
хол и дестилати, денатурирани, с
ции 2207 или 2208,
всякакво алкохолно съдържание
— при което всичкото използвано
грозде или използваните мате
риали от грозде трябва да бъдат
изцяло получени или, ако
всички други използвани мате
риали са вече с произход, може
да се използва арак до макси
мум 5 обемни процента

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с Производство:
алкохолно съдържание по обем под — от материали, некласирани в
80 % vol; дестилати, ликьори и
позиция № 2207 или 2208,
други спиртни напитки
— при което всичкото използвано
грозде или използваните мате
риали от грозде трябва да бъдат
изцяло получени или, ако
всички други използвани мате
риали са вече с произход, може
да се използва арак до макси
мум 5 обемни процента

L 250/1970
(1)

ех глава 23
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Остатъци и отпадъци от хранител
ната промишленост; приготвени
храни за животни; с изключение
на:

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 2301

Китово брашно; брашна, прахове и Производство, при което всички из
агломерати под формата на гранули ползвани материали от глави 2 и 3
от риби или ракообразни, мекотели трябва да бъдат изцяло получени
или други водни безгръбначни, не
годни за консумация от човека

ex 2303

Остатъци от производството на Производство, при което всичката
скорбяла от царевица (с изключе използвана царевица трябва да бъде
ние на водните концентрати от на изцяло получена
кисването), с тегловно съдържание
на протеини, изчислено в сухо ве
щество, по-голямо от 40 %

ex 2306

Кюспета и други твърди остатъци, Производство, при което всички из
получени при извличането на мас ползвани маслини трябва да бъдат
линово масло, с тегловно съдържа изцяло получени
ние на маслиново масло, по-голямо
от 3 %

2309

Препарати от видовете, използвани Производство, при което:
за храна на животни
— всички използвани житни расте
ния, захар или меласа, месо или
мляко трябва да са вече с
произход;
— всички използвани материали
от глава 3 трябва да бъдат из
цяло получени

ех глава 24

Тютюн и обработени заместители Производство, при което всички из
ползвани материали от глава 24
на тютюна; с изключение на:
трябва да бъдат изцяло получени

2402

Пури (включително тези с отрязани Производство, при което най-малко
краища), пурети и цигари от тютюн 70 тегловни % от използвания су
или от заместители на тютюна
ров или необработен тютюн или
отпадъци от тютюн от позиция
№ 2401 трябва да са вече с произ
ход

ex 2403

ех глава 25

Тютюн за пушене

Производство, при което най-малко
70 тегловни % от използвания су
ров или необработен тютюн или
отпадъци от тютюн от позиция
№ 2401 трябва да са вече с произ
ход

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар Производство, при което всички из
и цимент; с изключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

L 250/1971
(3) или (4)

ex 2504

Естествен графит на кристали, обо Обогатяване с въглерод, пречи
гатен с въглерод, пречистен и смлян стване и смилане на суровия графит
на кристали

ex 2515

Мрамор, само нарязан с трион или Рязане с трион или по друг начин
по друг начин, на блокове или на на мрамора (дори и да е вече рязан)
плочи с квадратна или правоъгълна с дебелина, превишаваща 25 cm
форма, с дебелина, непревишаваща
25 cm

ex 2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и Рязане с трион или по друг начин
други камъни, използвани за на на камъка (дори и да е вече рязан) с
права на паметници или в строител дебелина, превишаваща 25 cm
ството, само нарязани с трион или
по друг начин, на блокове или на
плочи с квадратна или правоъгълна
форма, с дебелина, непревишаваща
25 cm

ex 2518

Калциниран доломит

Калциниране на некалциниран до
ломит

ex 2519

Натрошен естествен магнезиев кар
бонат (магнезит), в херметично запе
чатани контейнери, и магнезиев ок
сид, дори чист, различен от елек
тростопен магнезиев оксид или кал
циниран до пълно обезводняване
(фритован) магнезиев оксид

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Естественият магнезиев кар
бонат (магнезит) обаче може да
бъде използван

ex 2520

Гипсови свързващи вещества, спе Производство, при което стойността
циално приготвени за стоматоло на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
гията
дукта франко завода

ex 2524

Влакна от естествен азбест

Производство от азбестов концен
трат

ex 2525

Слюда на прах

Смилане на слюда или на отпадъци
от слюда

ex 2530

Видове багрилна пръст, калцини Калциниране или смилане на ба
рана или на прах
грилна пръст

глава 26

Руди, шлаки и пепели

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

L 250/1972
(1)

ех глава 27

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

Минерални горива, минерални
масла и продукти от тяхната дести
лация; битуминозни материали; ми
нерални восъци; с изключение на:

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 2707

Масла, в които ароматните съставки Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
преобладават тегловно по отноше една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
ние на неароматните, представля ботки (1)
вани материали са класирани в пози
ващи масла, близки до минералните
ция, различна от тази на продукта.
масла, получени чрез дестилация на
Материалите, класирани в същата по
високотемпературни каменовъглени
зиция като продукта, могат обаче да
катрани, дестилиращи повече от
бъдат използвани, при условие че
65 % от своя обем при температура
тяхната стойност не надхвърля 50 %
до 250 °С (включително смесите от
от цената на продукта франко завода
петролен етер и бензол), предназна
чени да бъдат използвани като мо
торно гориво или като гориво за от
опление

ex 2709

Сурови масла от битуминозни ми Деструктивна дестилация на биту
нерали
минозни материали

2710

Нефтени масла или масла от биту Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
минозни материали, различни от една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
суровите; неупоменати, нито вклю ботки (2)
вани материали са класирани в пози
чени другаде препарати, съдържащи
ция, различна от тази на продукта.
тегловно 70 % или повече нефтени
Материалите, класирани в същата по
масла или масла от битуминозни
зиция като продукта, могат обаче да
материали, които масла са основен
бъдат използвани, при условие че
компонент на тези препарати
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

2711

Нефтен газ и други газообразни въ Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
глеводороди
една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
ботки (2)
вани материали са класирани в пози
ция, различна от тази на продукта.
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

2712

Вазелин; парафин, микрокристален Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
нефтен восък, суров парафин (slack една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
wax), озокерит, лигнитен восък, тор ботки (2)
вани материали са класирани в пози
фен восък, други минерални восъци
ция, различна от тази на продукта.
и подобни продукти, получени по
Материалите, класирани в същата по
синтетичен или друг начин, дори
зиция като продукта, могат обаче да
оцветени
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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(1)

(2)

L 250/1973
(3) или (4)

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
остатъци от нефтeни масла или от една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
масла от битуминозни материали
ботки (1)
вани материали са класирани в пози
ция, различна от тази на продукта.
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

2714

Природни битуми и природни ас Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
фалти; битуминозни шисти и пя една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
съци; асфалтити и асфалтени скали ботки (1)
вани материали са класирани в пози
ция, различна от тази на продукта.
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

2715

Битумни смеси на базата на при Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
родни асфалт или битум, нефтен би една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
тум, минерален катран или пек от ботки (1)
вани материали са класирани в пози
минерален катран (например би
ция, различна от тази на продукта.
тумни замазки, битум, разтворен в
Материалите, класирани в същата по
нефтен дестилат „cut backs“)
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

ех глава 28

Неорганични химични продукти;
неорганични или органични съеди
нения на благородни метали, на ра
диоактивни елементи, на редко
земни метали или на изотопи; с из
ключение на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

ex 2805

„Mischmetall“

Производство чрез електролитна
или термична обработка, при което
стойността на всички използвани
материали не надхвърля 50 % от
цената на продукта франко завода

ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен диоксид

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1974
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

ex 2833

Алуминиев сулфат

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетрабо Производство, при което стойността
рат пентахидрат
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2842 10

Алуминосиликати с неопределен Производство, при което всички из
химичен състав
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2852

– Съединения на живака с въ
трешни етери и техните хало
гено-, сулфо-, нитро- или нитро
зопроизводни

Производство от материали от всяка
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиция
№ 2909 обаче не може да над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Съединения на живака с нуклеи
нови киселини и техните соли, с
определен или неопределен хи
мичен състав; други хетероци
клени съединения

Производство от материали от всяка
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиции
№ 2932, 2933 и 2934 обаче не
може да надхвърля 20 % от цената
на продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Съединения на живака с диагно
стични или лабораторни реак
тиви върху всякакъв носител,
приготвени диагностични или ла
бораторни реактиви, дори пред
ставени върху носител, различни
от посочените в позиция 3002
или 3006; сертифицирани ета
лонни материали

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

– Нуклеинови киселини и техните
соли, с определен или неопреде
лен химичен състав; други хете
роциклени съединения

Производство от материали от всяка
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиции
№ 2932, 2933 и 2934 обаче не
може да надхвърля 20 % от цената
на продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

– Съединения на живака с хи
мични продукти и препарати на
химическата промишленост или
на други, свързани с нея про
мишлености (включително сме
сите от естествени продукти),
неупоменати, нито включени
другаде

ех глава 29

L 250/1975
(3) или (4)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Органични химични продукти; с из Производство, при което всички из
ключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2901

Ациклени въглеводороди, предназ Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
начени да бъдат използвани като една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
моторно гориво или като гориво за ботки (1)
вани материали са класирани в пози
отопление
ция, различна от тази на продукта.
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

ex 2902

Циклани и циклени (различни от Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
азулените), бензен, толуен, ксилени, една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
предназначени да бъдат използвани ботки (1)
вани материали са класирани в пози
като моторно гориво или като го
ция, различна от тази на продукта.
риво за отопление
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

ex 2905

Метални алкохолати на алкохоли Производство от материали от всяка
от настоящата позиция и на етанол позиция, включително от другите
материали от позиция № 2905.
Могат обаче да се използват ме
тални алкохолати от настоящата
позиция, при условие че тяхната
стойност не надхвърля 20 % от це
ната на продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство от материали от всяка
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиции
№ 2915 и 2916 обаче не може да
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

2915

Наситени ациклени монокарбок
силни киселини и техните анхи
дриди, халогениди, пероксиди и пе
роксикиселини; техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроиз
водни

L 250/1976
(1)

ex 2932

Официален вестник на Европейския съюз
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(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

– Вътрешни етери и техните хало Производство от материали от всяка
гено-, сулфо-, нитро- или нитро позиция. Стойността на всички из
зопроизводни
ползвани материали от позиция
№ 2909 обаче не може да над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Циклени ацетали и вътрешни хе Производство от материали от всяка Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
миацетали и техните халогено-, позиция
надхвърля 40 % от цената на про
сулфо-, нитро- или нитрозо
производни
дукта франко завода

2933

Хетероциклени съединения, съдър Производство от материали от всяка
жащи само азотни хетероатоми
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиции
№ 2932 и 2933 обаче не може да
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

2934

Нуклеинови киселини и техните Производство от материали от всяка
соли; други хетероциклени съедине позиция. Стойността на всички из
ния
ползвани материали от позиции
№ 2932, 2933 и 2934 обаче не
може да надхвърля 20 % от цената
на продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2937

Хормони, простагландини, тромбок
сани и левкотриени, естествени или
възпроизведени чрез синтез; техните
производни и структурни аналози,
включително верижно модифицира
ните полипептиди, използвани
главно като хормони:

– Други хетероциклени съедине Производство от материали от всяка
ния, съдържащи само азотни хе позиция. Стойността на всички из
тероатоми
ползвани материали от позиции
№ 2932 и 2933 обаче не може да
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други нуклеинови киселини и Производство от материали от всяка
техните соли; други хетероци позиция. Стойността на всички из
клени съединения
ползвани материали от позиции
№ 2932, 2933 и 2934 обаче не
може да надхвърля 20 % от цената
на продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ex 2939

ех глава 30

ex 3002

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1977
(3) или (4)

Концентрати от макова слама, съ Производство, при което стойността
държащи тегловно не по-малко от на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
50 % алкалоиди
дукта франко завода

Фармацевтични продукти; с изклю Производство, при което всички из
чение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Човешка кръв; животинска кръв,
приготвена за терапевтични, профи
лактични или диагностични цели;
антисеруми, други кръвни съставки
и имунологични продукти, дори
модифицирани или получени по
биотехнологичен път; ваксини, ток
сини, култури от микроорганизми
(с изключение на маите) и други
подобни продукти:

– Продукти, съставени от две или
повече съставки, смесени по
между си, приготвени за терапев
тични или профилактични цели,
или несмесени продукти за тези
цели, представени под формата
на дози или пригодени за про
дажба на дребно

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

– Други:

– Човешка кръв

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

– Животинска кръв, приготвена за Производство от материали от всяка
терапевтични,
профилактични позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
или диагностични цели
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1978

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

– Кръвни съставки, различни от ан Производство от материали от всяка
тисеруми, хемоглобин, кръвни позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
глобулини и серумглобулини
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

– Хемоглобин, кръвни глобулини и Производство от материали от всяка
серумглобулини
позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 3002. Ма
териалите от настоящото описание
също могат да бъдат използвани,
при условие че тяхната стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

– Други съединения с карбоксили
мидна
функционална
група
(включително захарина и него
вите соли) или с иминна функ
ционална група, под формата на
пептиди и протеини, които учас
тват пряко в регулацията на иму
нологичните процеси

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Хетероциклени съединения, съ Производство от материали от всяка
държащи само азотни хетероа позиция. Стойността на всички из
томи
ползвани материали от позиции
№ 2932 и 2933 обаче не трябва да
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Нуклеинови киселини и техните
соли, с определен или неопреде
лен химичен състав; други хете
роциклени съединения

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство от материали от всяка
позиция. Стойността на всички из
ползвани материали от позиции
№ 2932, 2933 и 2934 обаче не
трябва да надхвърля 20 % от цената
на продукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

3003 и 3004

Официален вестник на Европейския съюз
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(2)

L 250/1979
(3) или (4)

– Други хормони, простагландини,
тромбоксани и левкотриени, есте
ствени или възпроизведени чрез
синтез, под формата на пептиди
и протеини (различни от стоките
от позиция № 2937), които учас
тват пряко в регулацията на иму
нологичните процеси; техните
производни и структурни ана
лози, включително верижно мо
дифицираните полипептиди, из
ползвани главно като хормони,
под формата на пептиди и про
теини (различни от стоките от
позиция № 2937), които учас
тват пряко в регулацията на иму
нологичните процеси

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други полиетери в първични
форми, под формата на пептиди
и протеини, които участват
пряко в регулацията на имуноло
гичните процеси

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 20 % от цената на
продукта франко завода (3)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

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

– Получени от амикацин от пози Производство, при което всички из
ция № 2941
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите от позиции
№ 3003 или 3004 могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната обща стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

– Други

Производство, при което:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта. Материа
лите от позиции № 3003 или
3004 могат обаче да бъдат из
ползвани, при условие че тях
ната обща стойност не над
хвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

L 250/1980
(1)

ex 3006

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Приспособления за стомия, израбо Производство, при което стойността
тени от пластмаси
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Стерилни резорбируеми конци,
употребявани в хирургията или сто
матологията, и стерилни средства за
предотвратяване на сраствания, из
ползвани в хирургията или стомато
логията, дори резорбируеми:
Изработени от пластмаси (ex 3920
или ex 3921):

– – Листове или фолио от йоно Производство от частична сол на
мери
термопластмаса, която е съполимер
на етилен и на метакриловата кисе
лина, частично неутрализиран с ме
тални йони, главно на цинка и на
натрия

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

– – Листове от регенерирана целу Производство, при което стойността
лоза, полиамиди или полиети на материалите, класирани в същата
позиция като продукта, не над
лен
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

– – Фолио от пластмаса, метализи Производство от високопрозрачно Производство, при което стойността
рано
полиестерно фолио с дебелина, по- на всички използвани материали не
малка от 23 микрона (4)
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 50 % от цената на
продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

– – Продукти на присъединителна Производство, при което:
хомополимеризация,
при — стойността на всички използ
които един мономер е с те
вани материали не надхвърля
гловно съдържание над 99 %
50 % от цената на продукта
от съдържанието на целия по
франко завода;
лимер
— стойността на използваните ма
териали от глава 39 не над
хвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода (3)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

– – Плоски продукти, в по-напред
нала обработка от повърхност
ната или изрязани във форми,
различни от правоъгълната
(включително
квадратната);
други продукти в по-напред
нала обработка от повърхност
ната

16.9.2016 г.
(1)

300670

ex 300692

ех глава 31

ex 3105
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L 250/1981
(3) или (4)

– – Други

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 20 % от цената на
продукта франко завода (3)

– Изработени от тъкани

Производство от прежди (5)

Препарати, представени под фор
мата на гел, предназначени за из
ползване в хуманната или ветери
нарната медицина като лубриканти
преди хирургически операции или
медицински преглед, или като
свързващ агент между тялото и ме
дицинските инструменти

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

Фармацевтични отпадъци:

Производство, при което стойността
Други химични продукти и препа на всички използвани материали не
рати на химическата промишленост надхвърля 50 % от цената на про
или на други, свързани с нея про дукта франко завода
мишлености (включително смесите
от естествени продукти), неупоме
нати, нито включени другаде

Торове; с изключение на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Минерали или химични торове, съ Производство, при което:
държащи два или три от подхранва — всички използвани материали са
щите елементи: азот, фосфор и ка
класирани в позиция, различна
лий; други торове; продукти от на
от тази на продукта. Материа
стоящата глава, представени под
лите, класирани в същата пози
формата на таблетки или други по
ция като продукта, могат обаче
добни форми, или в опаковки с
да бъдат използвани, при усло
брутно
тегло,
непревишаващо
вие че тяхната стойност не над
10 kg, с изключение на:
хвърля 20 % от цената на про
— натриев нитрат
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

— калциев цианамид
— калиев сулфат
— калиевомагнезиев сулфат

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

L 250/1982
(1)

ех глава 32

ex 3201

Официален вестник на Европейския съюз
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(2)

Дъбилни или багрилни екстракти;
танини и техните производни; пиг
менти и други багрилни вещества;
бои и лакове; китове; мастила; с из
ключение на:

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Танини и техните соли, етери, ес Производство от дъбилни екстракти Производство, при което стойността
тери и други производни
от растителен произход
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

3205

Оцветителни лакове; препарати, по
сочени в забележка 3 от настоящата
глава, на базата на оцветителни ла
кове (6)

Производство от материали от всяка
позиция, с изключение на позиции
№ 3203, 3204 и 3205. Материа
лите от позиция № 3205 могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 33

Етерични масла и резиноиди; го
тови парфюмерийни или тоалетни
продукти и козметични препарати;
с изключение на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

3301

Етерични масла (обезтерпенени или
не), включително така наречените
„конкрети“ и „абсолю“; резиноиди;
екстрахирани олеорезини; концен
трирани разтвори на етерични
масла в мазнини, в нелетливи
масла, във восъци или в аналогични
материали, получени чрез екстрак
ция или накисване; остатъчни тер
пенови субпродукти, получени от
обезтерпенването на етеричните
масла; ароматични дестилирани
води и водни разтвори на етерични
масла

Производство от материали от всяка
позиция, включително от мате
риали от различна „група“ (7) от на
стоящата позиция. Материалите от
същата група като продукта могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ех глава 34

ex 3403

3404

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

Сапуни, повърхностноактивни орга
нични продукти, препарати за
пране, смазочни препарати, изку
ствени восъци, восъчни препарати,
препарати за лъскане или почи
стване, свещи и подобни артикули,
пасти за моделиране, „зъболекарски
восъци“ и състави за зъболекар
ството на базата на гипс; с изключе
ние на:

L 250/1983
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Смазочни препарати, съдържащи те Операции по рафиниране и/или Други операции, освен посочените в
гловно по-малко от 70 % нефтени една или повече специфични прера колона (3), при които всички използ
масла или масла от битуминозни ботки (1)
вани материали са класирани в пози
минерали
ция, различна от тази на продукта.
Материалите, класирани в същата по
зиция като продукта, могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля 50 %
от цената на продукта франко завода

Изкуствени восъци и восъчни пре
парати:

– На базата на парафин, нефтени
восъци, восъци, получени от би
туминозни минерали, суров пара
фин (slack wax) или парафинови
отпадъци

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 50 % от цената на продукта
франко завода

– Други

Производство от материали от всяка Производство, при което стойността
позиция, с изключение на:
на всички използвани материали не
— хидрогенирани масла, имащи надхвърля 40 % от цената на про
характер на восъци от позиция дукта франко завода
№ 1516;
— мастни киселини с неопределен
химически състав или промиш
лени мастни алкохоли, имащи
характер на восъци от позиция
№ 3823;
— материали от позиция № 3404.
Тези материали могат обаче да бъ
дат използвани, при условие че тях
ната стойност не надхвърля 20 %
от цената на продукта франко за
вода.

L 250/1984

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

ех глава 35

Белтъчни вещества; продукти на ба
зата на модифицирани скорбяла
или нишесте; лепила; ензими; с из
ключение на:

3505

Декстрин и други модифицирани
скорбяла и нишесте (например же
латинирани или естерифицирани
скорбяла и нишесте); лепила на ба
зата на скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифици
рани скорбяла или нишесте:

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Етери и естери на скорбяла или Производство от материали от всяка Производство, при което стойността
нишесте
позиция, включително от другите на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
материали от позиция № 3505
дукта франко завода

– Други

ex 3507

Производство от материали от всяка Производство, при което стойността
позиция, с изключение на тези от на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
позиция № 1108
дукта франко завода

Ензимни препарати, неупоменати, Производство, при което стойността
нито включени другаде
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

глава 36

Барути и експлозиви; пиротехниче Производство, при което всички из
ски артикули; кибрити; пирофорни ползвани материали са класирани в
сплави; възпламенителни материали позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 37

Фотографски или кинематографски Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
продукти; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

3701
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(2)

L 250/1985
(3) или (4)

Чувствителни, неекспонирани фо
тографски плаки и плоскоформатни
филми, които не са от хартия, кар
тон или текстил; чувствителни, не
експонирани, плоскоформатни фо
тографски филми за моментално
проявяване и изготвяне на снимки,
дори в опаковки:

– Филми за моментално проявя Производство, при което всички из
ване и изготвяне на снимки, за ползваните материали са класирани
цветна фотография, в опаковки
в позиция, различна от позиция
№ 3701 или 3702. Материалите от
позиция № 3702 могат обаче да
бъдат използвани, при условие че
тяхната стойност не надхвърля
30 % от цената на продукта франко
завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство, при което всички из
ползваните материали са класирани
в позиция, различна от позиция
№ 3701 или 3702. Материалите от
позиции № 3701 и 3702 могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната обща стойност не
надхвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

3702

Чувствителни, неекспонирани фото
ленти на рула, които не са от хар
тия, картон или текстил; чувстви
телни, неекспонирани фотоленти на
рула за моментално проявяване и
изготвяне на снимки

Производство, при което всички из
ползваните материали са класирани
в позиция, различна от позиция
№ 3701 или 3702

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

3704

Фотографски плаки, ленти, филми, Производство, при което всички из
хартия, картон и текстил, експони ползвани материали са класирани в
рани, но непроявени
позиция, различна от позиции
№ 3701 — 3704

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 38

Различни видове продукти на хими Производство, при което всички из
ческата промишленост; с изключе ползвани материали са класирани в
ние на:
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1986
(1)

ex 3801
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(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

– Колоиден графит в маслена сус Производство, при което стойността
пензия и полуколоиден графит; на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
въглеродни пасти за електроди
дукта франко завода

– Графит под формата на паста,
представляваща смес от повече от
30 % тегловно графит с мине
рални масла

Производство, при което стойността
на всички използвани материали от
позиция № 3403 не надхвърля
20 % от цената на продукта франко
завода

ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3805

Терпентиново масло (есенция), по Пречистване чрез дестилация или
лучено при производството на целу рафиниране на сурово терпентиново
лоза по сулфатен метод, пречистено масло (есенция), получено при
производството на целулоза по сул
фатен метод

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3806

Естерни смоли

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3807

Дървесна смола (дървесен катран от Дестилация на дървесен катран
смола)

Производство от смолни киселини

3808

Инсектициди, родентициди, фунги
циди, хербициди, инхибитори на
кълнене и регулатори на растежа на
растенията, дезинфекционни сред
ства и други подобни, представени
във форми или опаковки за про
дажба на дребно или във вид на
препарати или артикули, като
ленти, фитили и свещи, съдържащи
сяра, и хартиени мухоловки

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дуктите франко завода

3809

Препарати за апретура или дообра
ботка, 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 дру
гаде

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дуктите франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
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3810

Препарати за декапиране на метали;
флюсове за заваряване или спояване
и други спомагателни препарати,
използвани при заваряване или
спояване на металите; пасти и пра
хове за заваряване или спояване, съ
ставени от метал и от други мате
риали; препарати за обмазване или
пълнене на електроди или пръчици
за заваряване

3811

Антидетонаторни препарати, заба
вители на окисляването, добавки,
предотвратяващи образуването на
смоли, средства за подобряване на
вискозитета, антикорозионни до
бавки и други приготвени добавки
за минерални масла (включително
за бензин) или за други течности,
използвани за същите цели както
минералните масла:

L 250/1987
(3) или (4)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дуктите франко завода

– Приготвени добавки за смазочни
масла, съдържащи нефтени масла
или масла от битуминозни мине
рали

Производство, при което стойността
на всички използвани материали от
позиция № 3811 не надхвърля
50 % от цената на продукта франко
завода

– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3812

Препарати, наречени „ускорители
на вулканизация“; сложни пласти
фикатори за каучук или пластмаси,
неупоменати, нито включени дру
гаде; антиокислителни препарати и
други сложни стабилизатори за кау
чук или пластмаси

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3813

Смеси и заряди за пожарогасители; Производство, при което стойността
пожарогасителни гранати и бомби
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3814

Сложни органични разтворители и
разредители, неупоменати, нито
включени другаде; препарати за
премахване на бои или лакове

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1988
(1)
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16.9.2016 г.
(3) или (4)

3818

Химични елементи, легирани с
оглед използването им в електрони
ката, под формата на дискове, пла
стинки или аналогични форми; хи
мични съединения, легирани с
оглед използването им в електрони
ката

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3819

Течности за хидравлични спирачки
и други течни препарати за хидра
влични трансмисии, които не съ
държат нефтени масла или масла от
битуминозни минерали или ги съ
държат, но под 70 % тегловно

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3820

Антифризи и препарати против за Производство, при което стойността
скрежаване
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3821

Готови среди за съхранение на ми
кроорганизми (включително виру
сите и подобни организми) или ра
стителни, човешки или животински
клетки

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3822

Диагностични или лабораторни
реактиви върху всякакъв носител и
приготвени диагностични или лабо
раторни реактиви, дори представени
върху носител, различни от посоче
ните в позиция № 3002 или 3006

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

3823

Промишлени
монокарбоксилни
мастни киселини; масла, получени
при рафиниране, съдържащи кисе
лини; промишлени мастни алко
холи:

– Промишлени монокарбоксилни
мастни киселини; масла, полу
чени при рафиниране, съдър
жащи киселини

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

– Промишлени мастни алкохоли

Производство от материали от всяка
позиция, включително от другите
материали от позиция № 3823

16.9.2016 г.
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(2)

L 250/1989
(3) или (4)

Свързващи препарати за леярски
форми или сърца; химични про
дукти и препарати на химическата
промишленост или на други, свър
зани с нея промишлености (вклю
чително смесите от естествени про
дукти), неупоменати, нито вклю
чени другаде:

– Следните продукти от настоя
щата позиция:
Свързващи препарати за леярски
форми или сърца на базата на ес
тествени смолни продукти

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
Нафтенови киселини, техните не ловие че тяхната стойност не над
разтворими във вода соли и тех хвърля 20 % от цената на продукта
ните естери
франко завода
Сорбитол, различен от посочения
в позиция № 2905

Нефтени сулфонати, с изключение
на нефтените сулфонати на алкал
ните метали, на амония или на ета
ноламините; тиофенсъдържащи сул
фонови киселини от масла от биту
минозни минерали и техните соли
Обменители на йони
Абсорбиращи смеси за подобряване
вакуума в електронни лампи или
тръби

Алкални железни оксиди за пречи
стване на газове
Амонячни води и суров амоняк
(твърд амоняк), получени от пречи
стване на светилния газ (газ от ка
менни въглища)
Сулфонафтенови киселини, техните
неразтворими във вода соли и тех
ните естери
Фузелови масла и Дипелово масло
Смеси от соли, имащи различни
аниони
Копиращи пасти на базата на жела
тин, дори върху хартиена или текс
тилна основа

– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1990
(1)

ex 3825

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Отпадъчни продукти от химиче
ската или свързани с нея промиш
лености, неупоменати, нито вклю
чени другаде; битови отпадъци; ут
айки от отпадъчни води; други от
падъци, упоменати в забележка 6
към настоящата глава:

– Други химични продукти и пре
парати на химическата промиш
леност или на други, свързани с
нея промишлености (включи
телно смесите от естествени про
дукти), неупоменати, нито вклю
чени другаде

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

– Вати, марли, бинтове и анало
гични артикули (например пре
връзки, пластири, синапизми),
напоени или промазани с фарма
цевтични субстанции или приго
дени за продажба на дребно за
медицински, хирургически, сто
матологични или ветеринарни
цели

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

– Спринцовки, игли, катетри, ка Производство, при което:
нюли, тръбички и подобни ин — всички използвани материали са
струменти
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

– Клинични отпадъци: хирургиче Производство, при което всички из
ски ръкавици, ръкавици без пръ ползвани материали са класирани в
сти и ръкавици с един пръст
позиция, различна от тази на про
дукта

3826

Биодизел и смеси от биодизел,
които не съдържат нефтени масла
или масла от битуминозни мате
риали, или ги съдържат, но под
70 % тегловно

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

от 3901 до
3915

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1991
(3) или (4)

Пластмаси в първични форми, отпа
дъци, изрезки и остатъци от пласт
маси; с изключение на пози
ции ex 3907 и 3912, правилата за
които са посочени по-долу:

– Продукти на присъединителна Производство, при което:
хомополимеризация, при които — стойността на всички използ
един мономер е с тегловно съдър
вани материали не надхвърля
жание над 99 % от съдържа
50 % от цената на продукта
нието на целия полимер
франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на използваните ма
териали от глава 39 не над
хвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода (3)

Други

ex 3907

3912

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 20 % от цената на
продукта франко завода (3)

Съполимер, произведен от поликар Производство, при което всички из
бонат и акрилонитрил-бутадиен- ползвани материали са класирани в
стиренов съполимер (ABS)
позиция, различна от тази на про
дукта. Материалите, класирани в съ
щата позиция като продукта, могат
обаче да бъдат използвани, при ус
ловие че тяхната стойност не над
хвърля 50 % от цената на продукта
франко завода (3)

Полиестер

Производство, при което стойността
на всички използвани материали от
глава 39 не надхвърля 20 % от це
ната на продукта франко завода, и/
или производство от поликарбонат
от тетрабромо-(бисфенол А)

Целулоза и нейните химически
производни, неупоменати, нито
включени другаде, в първични
форми

Производство, при което стойността
на материалите, класирани в същата
позиция като продукта, не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/1992
(1)

от 3916 до
3921

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Полуготови продукти и изделия от
пластмаси; с изключение на про
дуктите от позиции ex 3916,
ex 3917, ex 3920 и ex 3921, пра
вилата за които са посочени подолу:

– Плоски продукти, в по-напред
нала обработка от повърхност
ната или изрязани във форми,
различни
от
правоъгълната
(включително квадратната); други
продукти в по-напреднала обра
ботка от повърхностната
– Други:

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 50 % от цената на
продукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

– Продукти на присъединителна Производство, при което:
хомополимеризация, при които — стойността на всички използ
един мономер е с тегловно съдър
вани материали не надхвърля
жание над 99 % от съдържа
50 % от цената на продукта
нието на целия полимер
франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на използваните ма
териали от глава 39 не над
хвърля 20 % от цената на про
дукта франко завода (3)

ex 3916 и
ex 3917

– Други

Производство, при което стойността
на използваните материали от глава
39 не надхвърля 20 % от цената на
продукта франко завода (3)

Профили и тръби

Производство, при което:

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
— стойността на всички използ на всички използвани материали не
вани материали не надхвърля надхвърля 25 % от цената на про
50 % от цената на продукта дукта франко завода
франко завода;
— стойността на материалите, кла
сирани в същата позиция като
продукта, не надхвърля 20 % от
цената на продукта франко за
вода

ex 3920

– Листове или фолио от йономери Производство от частична сол на
термопластмаса, която е съполимер
на етилен и на метакриловата кисе
лина, частично неутрализиран с ме
тални йони, главно на цинка и на
натрия

– Листове от регенерирана целу Производство, при което стойността
лоза, полиамиди или полиетилен на материалите, класирани в същата
позиция като продукта, не над
хвърля 20 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ex 3921

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1993
(3) или (4)

Фолио от пластмаса, метализирано

Производство от високопрозрачно Производство, при което стойността
полиестерно фолио с дебелина, по- на всички използвани материали не
малка от 23 микрона (4)
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

от 3922 до
3926

Изделия от пластмаси

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 40

Каучук и каучукови изделия; с из Производство, при което всички из
ключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 4001

Ламинирани плочи от креп каучук Ламиниране на листове от естествен
за обувки
каучук

4005

Невулканизирани каучукови смеси Производство, при което стойността
в първични форми или на плочи, на всички използвани материали, с
изключение на естествения каучук,
листове или ленти
не надхвърля 50 % от цената на
продукта франко завода

4012

Пневматични гуми от каучук, реге
нерирани или употребявани; бан
дажи, протектори за пневматични
гуми и колани (предпазни ленти),
от каучук:

Регенерирани пневматични гуми и Регенериране на употребявани гуми
бандажи, плътни или кухи (полу
плътни), от каучук

ex 4017

ех глава 41

ex 4102

Други

Производство от материали от всяка
позиция, с изключение на тези от
позиции № 4011 или 4012

Изделия от втвърден каучук

Производство от втвърден каучук

Кожи (различни от кожухарските); Производство, при което всички из
с изключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Сурови овчи или агнешки кожи, Премахване на вълната от овчата
обезкосмени или без вълна
или агнешката кожа с вълна

L 250/1994

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

от 4104 до
4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкос Повторно дъбене на дъбени кожи
мени, дори цепени, но необрабо
тени по друг начин

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

4107, 4112 и
4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълни Повторно дъбене на дъбени кожи
телно обработени, включително
пергаментирани кожи, обезкосмени,
дори цепени, различни от тези от
позиция 4114

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 4114

Кожи с лаково или друго покритие; Производство от кожи от позиции
метализирани кожи
№ 4104 — 4107, 4112 или 4113,
при условие че тяхната обща стой
ност не надхвърля 50 % от цената
на продукта франко завода

глава 42

Кожени изделия; седларски или са
рашки артикули; пътнически арти
кули, ръчни чанти и други по
добни; изделия от черва

ех глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; Производство, при което всички из
изкуствени кожухарски кожи; с из ползвани материали са класирани в
ключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 4302

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Дъбени или апретирани кожухар
ски кожи, съединени:

На платна, на кръстове и други по Избелване или боядисване, в допъл
добни форми
нение към рязането и съединява
нето на несъединени дъбени или
апретирани кожухарски кожи

Други

Производство от несъединени дъ
бени или апретирани кожухарски
кожи

4303

Облекла, допълнения към обле Производство от несъединени дъ
клото и други артикули от кожу бени или апретирани кожухарски
харски кожи
кожи от позиция № 4302

ех глава 44

Дървен материал и изделия от дър Производство, при което всички из
вен материал; дървени въглища; с ползвани материали са класирани в
изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1995
(3) или (4)

ex 4403

Дървен материал, двустранно или Производство от необработен дър
четиристранно грубо издялан, с вен материал, дори с обелена кора
приблизителна форма на квадрат или само грубо издялан
или правоъгълник

ex 4407

Дървен материал, нарязан или би Рендосване, шлифоване или клино
чен надлъжно, цепен или кръгооб зъбно съединяване
разно нарязан, с дебелина над
6 mm, рендосан, шлифован или
клинозъбно съединен

ex 4408

Фурнирни листове и развиван фур Цепене, рендосване, шлифоване или
нир за шперплат, с дебелина, непре клинозъбно съединяване
вишаваща 6 mm, челно съединени,
и друг надлъжно нарязан дървен
материал, нацепен или кръгооб
разно развит, с дебелина, непреви
шаваща 6 mm, рендосан, шлифован
или клинозъбно съединен

ex 4409

Дървен материал, профилиран по Шлифоване или клинозъбно съеди
дължината на един или на няколко няване
ръбове или страни, дори рендосан,
шлифован или клинозъбно съеди
нен:
Шлифован или клинозъбно съеди
нен

– Пръчки и дървени профили

от ex 4410 до
ex 4413

Преработка във форма на пръчки
или дървени профили

Пръчки и дървени профили, вклю Преработка във форма на пръчки
чително обработени первази и или дървени профили
други подобни обработени еле
менти

ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и Производство от дъски, неизрязани
други подобни амбалажи от дървен по размер
материал

ex 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчвар Производство от разцепени дъги,
ски изделия и техните части, от само нарязани с трион по двете
главни повърхности, но не допъл
дървен материал
нително обработени

ex 4418

Дърводелски изделия и части за Производство, при което всички из
конструкции от дърво
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
порести дървесни плочи и по
кривни шиндри („shingles“ и „sha
kes“), от дървен материал

L 250/1996
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

Пръчки и дървени профили

ex 4421

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Преработка във форма на пръчки
или дървени профили

Дървен материал, приготвен за ки Производство от дървен материал
бритени клечки; дървени клечки от всяка позиция, с изключение на
профилирания дървен материал от
или щифтове за обувки
позиция № 4409

ех глава 45

Корк и коркови изделия; с изклю Производство, при което всички из
чение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

4503

Изделия от естествен корк

глава 46

Тръстикови или кошничарски изде Производство, при което всички из
лия
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

глава 47

Дървесна маса или маса от други
влакнести целулозни материали;
хартия или картон за рециклиране
(отпадъци и остатъци)

ех глава 48

Хартии и картони; изделия от целу Производство, при което всички из
лозна маса, от хартия или от кар ползвани материали са класирани в
тон; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство от корк от позиция
№ 4501

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 4811

Хартии и картони, само разчертани, Производство от материали за
линирани или карирани
производство на хартия от глава 47

4816

Индиго, хартии, наречени „автоко Производство от материали за
пирни“, и други хартии за копиране производство на хартия от глава 47
или типографска хартия (различни
от включените в позиция № 4809),
комплекти от восъчни (цикло
стилни) листове и офсетни плаки от
хартия, дори в кутии

16.9.2016 г.
(1)

4817

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1997
(3) или (4)

Пликове, листове-пликове, неилю Производство, при което:
стрирани пощенски картички и — всички използвани материали са
картички за кореспонденция, от
класирани в позиция, различна
хартия или картон; кутии, папки и
от тази на продукта;
други подобни, от хартия или кар
тон, съдържащи комплекти от арти — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
кули за кореспонденция
50 % от цената на продукта
франко завода

ex 4818

Тоалетна хартия

Производство от материали за
производство на хартия от глава 47

ex 4819

Кутии, торби, пликове, кесии и Производство, при което:
други опаковки, от хартия, картон, — всички използвани материали са
целулозна вата или платна от целу
класирани в позиция, различна
лозни влакна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

ex 4820

Блокове от листове за писма

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 4823

Други хартии, картони, целулозна Производство от материали за
вата и платна от целулозни влакна, производство на хартия от глава 47
изрязани на формати

ех глава 49

Печатни книги, вестници, картини
и други печатни произведения на
издателства, на пресата или на оста
налата графическа промишленост;
ръкописни или машинописни текс
тове и чертежи; с изключение на:

4909

Пощенски картички, напечатани Производство от материали, които
или илюстровани; картички с напе не са класирани в позиция № 4909
чатани пожелания или лични съоб или 4911
щения, дори илюстровани, със или
без пликове, гарнитури или аплика
ции

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

L 250/1998
(1)

4910

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Календари от всякакъв вид, напеча
тани, включително календари във
вид на блокове с откъсващи се ли
стове:
Календари от вида „вечни“ или със Производство, при което:
заменяеми блокове, монтирани — всички използвани материали са
върху основа, различна от хартия
класирани в позиция, различна
или картон
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода
– Други

Производство от материали, които
не са класирани в позиции № 4909
или 4911

ех глава 50

Естествена коприна; с изключение Производство, при което всички из
на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 5003

Отпадъци от естествена коприна Кардиране или пениране на отпа
(включително пашкулите, негодни дъци от естествена коприна
за свилоточене, отпадъците от пре
жди и развлакнените текстилни ма
териали), кардирани или пенирани

от 5004 до
ex 5006

Прежди от естествена коприна и Производство от (5):
прежди от отпадъци от естествена — сурова коприна („греж“) или от
коприна
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,
— други естествени влакна, некар
дирани, нито пенирани или
обработени по друг начин за
предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

5007

Тъкани от естествена коприна или Производство от прежди (5)
от отпадъци от естествена коприна

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/1999
(3) или (4)

ех глава 51

Вълна, фини и груби животински Производство, при което всички из
косми; прежди и тъкани от конски ползвани материали са класирани в
косми; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

от 5106 до
5110

Прежди от вълна, от фини или Производство от (5):
груби животински косми или от — сурова коприна („греж“) или от
конски косми
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,
— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

от 5111 до
5113

Тъкани от вълна, от фини или Производство от прежди (5)
груби животински косми или от
конски косми:

ех глава 52

Памук; с изключение на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

от 5204 до
5207

Прежди и конци от памук

Производство от (5):
— сурова коприна („греж“) или от
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,
— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2000

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

от 5208 до
5212

Памучни тъкани

Производство от прежди (5)

ех глава 53

Други растителни текстилни влакна; Производство, при което всички из
хартиена прежда и тъкани от хар ползвани материали са класирани в
тиена прежда; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

от 5306 до
5308

Прежди от други растителни текс Производство от (5):
тилни влакна; хартиени прежди
— сурова коприна („греж“) или от
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия
от 5309 до
5311

Тъкани от други растителни текс Производство от прежди (5)
тилни влакна; тъкани от хартиени
прежди:

от 5401 до
5406

Прежди, монофиламенти и конци Производство от (5):
от синтетични или изкуствени ни — сурова коприна („греж“) или от
шки
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,
— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2001
(3) или (4)

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични Производство от прежди (5)
или изкуствени нишки:

от 5501 до
5507

Щапелни синтетични или изку Производство от химически мате
ствени влакна
риали или от предилна маса

от 5508 до
5511

Прежди и шевни конци от синте Производство от (5):
тични или изкуствени щапелни — сурова коприна („греж“) или от
влакна
падъци от естествена коприна,
кардирани или пенирани или
подготвени по друг начин за
предене,

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

от 5512 до
5516

Тъкани от щапелни синтетични или Производство от прежди (5)
изкуствени влакна:

ех глава 56

Вати, филцове и нетъкани текс
тилни материали; специални пре
жди; канапи, въжета и дебели въ
жета; артикули на въжарството; с
изключение на:

Производство от (5):
— прежди от кокосови влакна,
— естествени влакна,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2002
(1)

5602

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Филцове, дори импрегнирани, про
мазани, покрити или ламинирани:

– Иглонабити филцове

Производство от (5):
— естествени влакна,
— химически материали или пред
илна маса

– Други

Производство от (5):
— естествени влакна,
— щапелни синтетични или изку
ствени влакна, или
— химически материали или пред
илна маса

5604

Нишки и въжета от каучук, по
крити с текстил; текстилни прежди,
ленти и подобни форми от позиция
№ 5404 или 5405, импрегнирани,
промазани, покрити или обвити с
каучук или с пластмаси:

– Нишки и въжета от каучук, по Производство от нишки или въжета
крити с текстил
от каучук, непокрити с текстил

– Други

Производство от (5):
— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене,
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

5605

Метални и метализирани прежди, Производство от (5):
дори обвити, съставени от текс — естествени влакна,
тилни прежди, от ленти или от по
добни форми от позиция № 5404 — щапелни синтетични или изку
ствени влакна, некардирани,
или 5405, комбинирани с метал
нито пенирани или обработени
под формата на конци, ленти или
по друг начин за предене,
прах или покрити с метал
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

16.9.2016 г.
(1)

5606

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2003
(3) или (4)

Обвити прежди, обвити ленти и по Производство от (5):
добни форми от позиция № 5404 — естествени влакна,
или 5405, различни от тези от по
зиция № 5605 и различни от обви — щапелни синтетични или изку
ствени влакна, некардирани,
тите прежди от конски косми; ше
нито пенирани или обработени
нилна прежда; прежди, наречени
по друг начин за предене,
„във верижка“
— химически материали или пред
илна маса, или
— материали за производство на
хартия

глава 57

Килими и други подови настилки
от текстилни материали:

– От иглонабити филцове

Производство от (5):
— естествени влакна, или
— химически материали или пред
илна маса.
— Тъканите от юта могат обаче да
бъдат използвани като основа

– От други филцове

Производство от (5):
— естествени влакна, некардирани,
нито пенирани или обработени
по друг начин за предене, или
— химически материали или пред
илна маса

Други

ех глава 58

Производство от прежди (5). Тъка
ните от юта могат обаче да бъдат
използвани като основа

Специални тъкани; тъфтинг изде Производство от прежди (5)
лия; дантели; гоблени; пасмантерия;
бродерии; с изключение на:

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2004
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobe
lins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beau
vais“ и други подобни) и ръчно бро
дирани гоблени (например с поле
гат бод, с кръстосан бод), дори кон
фекционирани

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

5810

Бродерии на парче, на ленти или на Производство, при което стойността
мотиви
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

5901

Тъкани, промазани с лепило или Производство от прежди
нишестени материали от видовете,
употребявани за подвързване на
книги или в картонажното произ
водство, производството на калъфи
или за подобни приложения; ко
пирни платна или транспаранти за
рисуване; платна, подготвени за ри
суване; твърдо гумирано платно и
подобни твърди тъкани от видовете,
използвани в шапкарството

5902

Платна за пневматични гуми, полу Производство от прежди
чени на основата на прежди с ви
сока здравина, от найлон или от
други полиамиди, от полиестери
или от вискозна коприна:

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, Производство от прежди
покрити или ламинирани с пласт
маси, различни от тези от позиция
№ 5902

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови Производство от прежди (5)
настилки, съставени от един слой
или от едно покритие, нанесено
върху текстилна основа, дори изря
зани

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

L 250/2005
(3) или (4)

5905

Стенни облицовки от текстилни ма Производство от прежди
териали:

5906

Гумирани тъкани, различни от тези Производство от прежди
от позиция № 5902

5907

Други импрегнирани, промазани Производство от прежди
или покрити тъкани; рисувани
платна за театрални декори, за фон
на ателиета или за аналогични при
ложения

5908

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 произ
водство, дори импрегнирани:

Нажежаващи се чорапчета, импрег Производство от тръбовидни пле
нирани
тени платове

Други

от 5909 до 5911

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Текстилни артикули от вид, под
ходящ за промишлено приложение:

– Полиращи дискове или пръстени, Производство от прежди или отпа
различни от тези от филц от по дъци от тъкани или парцали от по
зиция № 5911
зиция № 6310

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

Печатане, придружено от поне две
подготвителни или довършителни
операции (като измиване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кар
диране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване,
дълготрайно апретиране, декатиране,
импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при ус
ловие че стойността на използваната
непечатана тъкан не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2006

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

– Тъкани от видовете, обикновено Производство от прежди (5)
използвани за производство на
хартия или за други технически
цели, филцови или нефилцови,
дори импрегнирани или прома
зани, тръбовидни или безко
нечни, с една или с няколко ос
нови и/или вътъци, или плоско
тъкани с няколко основи и/или
вътъци от позиция № 5911
– Други

Производство от прежди (5)

глава 60

Трикотажни платове

Производство от прежди (5)

глава 61

Облекла и допълнения за облекла,
трикотажни или плетени:
Получени чрез съшиване или съеди Производство от тъкани
няване по друг начин на две или
повече парчета от трикотажна или
плетена тъкан, които са били изря
зани във форма или получени на
право във форма
– Други

Производство от прежди (8)

ех глава 62

Облекла и допълнения за обле Производство от тъкани
клата, различни от трикотажните
или плетените; с изключение на:

6213 и 6214

Носни кърпи и джобни кърпички,
шалове, ешарпи, кърпи за глава,
шалчета, мантили, була и воалетки
и подобни артикули:
Бродирани

Производство от прежди (8) (5)

Производство от небродирани тъ
кани, при условие че стойността на
използваните небродирани тъкани не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода (5)

– Други

Производство от прежди (8) (5)

Конфекциониране, последвано от пе
чатане, придружено от поне две под
готвителни или довършителни опера
ции (като измиване, избелване, мер
серизиране, термофиксиране, карди
ране, изглаждане, преработка за при
даване устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, им
прегниране, поправяне и почистване
от възли и грапавини), при условие
че стойността на всички използвани
непечатани стоки от позиции
№ 6213 и 6214 не надхвърля
47,5 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ex 6217

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2007
(3) или (4)

Други конфекционирани допълне
ния за облекла; части за облекла
или за допълнения за облекла, раз
лични от тези от позиция № 6212

Бродирани

Производство от прежди (8)

Производство от небродирани тъ
кани, при условие че стойността на
използваните небродирани тъкани не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода (8)

– Пожароустойчива екипировка от Производство от прежди (8)
тъкани, покрити с фолио от алу
минизиран полиестер

Производство от непромазани тъ
кани, при условие че стойността на
използваните непромазани тъкани не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода (8)

– Междинна подплата за яки и ръ Производство, при което:
кавели, изрязана
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

ех глава 63

Други конфекционирани текстилни
артикули; асортименти; парцали и
употребявани облекла и текстилни
артикули; с изключение на:

от 6301 до
6304

Одеяла, спално бельо и т.н.; пердета
и т.н.; други артикули за обзаве
ждане:

От филцове, от нетъкан текстил

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство от (8):
— естествени влакна, или
— химически материали или пред
илна маса

Други:

Бродирани

Производство от прежди (5) (9)

Производство от небродирани тъкани
(различни от трикотажните или пле
тените), при условие че стойността
на използваните небродирани тъкани
не надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2008

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Други

Производство от прежди (5) (9)

6305

Амбалажни чували и торбички

Производство от прежди (5)

6306

Покривала и външни щори; па Производство от тъкани
латки; платна за лодки, сърфове
или сухопътни ветроходи; артикули
за къмпинг:

6307

Други конфекционирани артикули, Производство, при което стойността
включително шаблоните за облекла на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

6308

Асортименти, съставени от парчета
от тъкани и от конци, дори с прис
пособления, за изработване на ки
лими, на гоблени, на бродирани по
кривки за маси или салфетки или
на подобни текстилни артикули, в
опаковки за продажба на дребно

ех глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; с Производство от материали от всяка
изключение на:
позиция, с изключение на ком
плекти, състоящи се от горни части
на обувки, фиксирани върху въ
трешните ходила или върху други
части на ходилата от позиция
№ 6406

6406

Части за обувки (включително гор
ните части, дори фиксирани върху
ходила, различни от външните хо
дила); сменяеми вътрешни ходила,
табан хастари и подобни сменяеми
артикули; гети, гамаши и подобни
артикули и техните части

ех глава 65

Шапки и части за шапки; с изклю Производство, при което всички из
чение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

6505

Шапки от трикотаж или конфек Производство от прежди или текс
ционирани от дантели, филц или тилни влакна (5)
други текстилни продукти, на пар
чета (но не от ленти), дори гарни
рани; мрежи и филета за коса от
всякакви материали, дори гарни
рани

Всяко изделие от асортимента
трябва да отговаря на правилото,
което би се прилагало към него, ако
то не е включено в асортимента.
Могат обаче да бъдат включени ар
тикули без произход, при условие
че тяхната обща стойност не над
хвърля 25 % от цената на асорти
мента франко завода

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2009
(3) или (4)

ех глава 66

Чадъри, слънчобрани, бастуни, ба Производство, при което всички из
стуни столове, камшици, бичове и ползвани материали са класирани в
техните части; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

6601

Чадъри и слънчобрани (включи
телно чадърите бастуни, плажните
чадъри, градинските чадъри и по
добни артикули)

глава 67

Апретирани пера и пух и артикули Производство, при което всички из
от пера и пух; изкуствени цветя; из ползвани материали са класирани в
делия от човешки коси
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, Производство, при което всички из
азбест, слюда или аналогични мате ползвани материали са класирани в
риали; с изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 6803

Изделия от естествени или агломе Производство от обработени шисти
рирани шисти

ex 6812

Изделия от азбест; изделия от смеси Производство от материали от всяка
на базата на азбест или на базата на позиция
азбест и на магнезиев карбонат

ex 6814

Изделия от слюда, включително Производство от обработена слюда
агломерирана или възстановена (включително агломерирана или
слюда, върху подложка от хартия, възстановена слюда)
от картон или от други материали

глава 69

Керамични продукти

ех глава 70

Стъкло и изделия от стъкло; с из Производство, при което всички из
ключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 7003 ex 7004
и ex 7005

Стъкло с неотразяващ слой

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство от материали от пози
ция № 7001

L 250/2010
(1)

7006

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Стъкло от позиция № 7003, 7004
или 7005, извито, с полегато изря
зан край, гравирано, продупчено,
емайлирано или обработено по
друг начин, но непоставено в рамка,
нито свързано с други материали:

– Субстрати от стъклени плоско Производство от непокрит субстрат
сти, покрити с тънък диелектри от стъклени плоскости от позиция
чен слой, полупроводници съ № 7006
гласно стандартите на SEMII (10)

– Други

Производство от материали от пози
ция № 7001

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от Производство от материали от пози
закалено (темперирано) стъкло или ция № 7001
формирано от залепени листове
(слоесто стъкло)

7008

Изолиращи стъкла за сгради, много Производство от материали от пози
слоести (стъклопакети)
ция № 7001

7009

Огледала от стъкло, дори в рамки, Производство от материали от пози
включително огледалата за обратно ция № 7001
виждане

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, бур
кани, бурканчета, тубички, ампули
и други съдове за транспорт или ам
балаж от стъкло; буркани за кон
серви от стъкло; тапи, похлупаци и
други средства за затваряне от стъ
кло

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Рязане на изделия от стъкло, при ус
ловие че стойността на ненарязаните
изделия от стъкло не надхвърля
50 % от цената на продукта франко
завода

7013

Стъклени предмети за сервиране, за
кухня, тоалетни и канцеларски при
бори, стайни украшения или пред
мети с подобна употреба, различни
от тези от позиция № 7010 или
7018

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Рязане на изделия от стъкло, при ус
ловие че стойността на ненарязаните
изделия от стъкло не надхвърля
50 % от цената на продукта франко
завода
— или
— Ръчно украсяване (с изключение
на ситопечат) на ръчно издухани
изделия от стъкло, при условие
че стойността на ръчно издуха
ните изделия от стъкло не над
хвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 7019

Изделия от стъклени влакна (раз Производство от:
лични от преждите)
неоцветени снопчета, ровинг, пре
жди или нарязани влакна, или стъ
клена вата

16.9.2016 г.
(1)

ех глава 71

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

Естествени или култивирани перли,
скъпоценни или полускъпоценни
камъни, благородни метали, плакета
или дублета от благородни метали
и изделия от тези материали; бижу
терийна имитация; монети; с из
ключение на:

L 250/2011
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 7101

Естествени или култивирани перли, Производство, при което стойността
подбрани и временно нанизани за на всички използвани материали не
улесняване на транспортирането им надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ex 7102, ex 7103
и ex 7104

Обработени скъпоценни или полу Производство от необработени скъ
скъпоценни камъни (естествени, поценни или полускъпоценни ка
мъни
синтетични или възстановени)

7106, 7108 и
7110

Благородни метали:

В необработени форми

Производство от материали, които Електролитно, термично или хи
не са класирани в позиция мично разделяне на благородни ме
№ 7106, 7108 или 7110
тали от позиция № 7106, 7108 или
7110
или
Сплавяне на благородни метали от
позиция № 7106, 7108 или 7110
един с друг или с неблагородни ме
тали

В полуобработени форми или на Производство от благородни метали
прах
в необработени форми
ex 7107,ex 7109
и ex 7111

Плакета или дублета от благородни Производство от плакета или ду
метали върху метали, в полуобрабо блета от благородни метали върху
тени форми
метали, в необработени форми

7116

Изделия от естествени или от кул
тивирани перли, от скъпоценни и
от полускъпоценни камъни (есте
ствени, синтетични или възстано
вени)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

7117

Бижутерийна имитация

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 72

Чугун, желязо и стомана; с изклю Производство, при което всички из
чение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство от части от неблаго
родни метали, непосребрени, непо
златени или неплатинирани, при ус
ловие че стойността на всички из
ползвани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта франко
завода

L 250/2012

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

7207

Полупродукти от желязо или от не Производство от материали от пози
легирани стомани
ция № 7201, 7202, 7203, 7204
или 7205

от 7208 до
7216

Плосковалцовани продукти, валц Производство от блокове или други
драт (заготовка за валцоване на тел), първични форми или полупродукти
пръти и профили от желязо или от от позиция № 7206 или 7207
нелегирани стомани

7217

Телове от желязо или от нелеги Производство от полупродукти от
рани стомани
позиция № 7207

ex 7218

Полупродукти

Производство от материали от пози
ция № 7201, 7202, 7203, 7204
или 7205

от 7219 до
7222

Плосковалцовани продукти, валц Производство от блокове или други
драт (заготовка за валцоване на тел), първични форми или полупродукти
пръти и профили от неръждаема от позиция № 7218
стомана

7223

Телове от неръждаема стомана

Производство от полупродукти от
позиция № 7218

Полупродукти

Производство от материали от пози
ция № 7201, 7202, 7203, 7204
или 7205

от 7225 до
7228

Плосковалцовани продукти, валц
драт (заготовка за валцоване на тел);
профили, от други легирани сто
мани; кухи щанги за сондажи, от
легирани или от нелегирани сто
мани

Производство от блокове или други
първични форми или полупродукти
от позиция № 7206, 7207, 7218
или 7224

7229

Телове от други легирани стомани

Производство от полупродукти от
позиция № 7224

ех глава 73

Изделия от чугун, желязо или сто Производство, при което всички из
мана; с изключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 7224

ex 7301

Шпунтови прегради

Производство от материали от пози
ция № 7206

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

L 250/2013
(3) или (4)

7302

Елементи за железопътни линии от Производство от материали от пози
чугун, желязо или стомана: релси, ция № 7206
контрарелси и зъбни гребени,
стрелки, върхове на сърцевини, ло
стове за насочване на стрелките и
други елементи за кръстосване или
смяна на посоките, траверси, кли
нове, накладки, втулки, релсови
подложки,
затягащи
планки,
планки и щанги за раздалечаване и
други части, специално предназна
чени за поставянето, съединяването
или фиксирането на релсите

7304, 7305 и
7306

Тръби и кухи профили, от желязо Производство от материали от пози
ция № 7206, 7207, 7218 или
или стомана
7224

ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи
от неръждаема стомана (ISO
№ X5CrNiMo 1712), състоящи се
от няколко части

Струговане, пробиване, райбероване
(зенковане), нарязване на резби, по
чистване на чеплъци и мустаци и
песъкоструйно почистване на ко
вани заготовки, стойността на които
не надхвърля 35 % от цената на
продукта франко завода

7308

Конструкции и части за конструк
ции (например мостове и елементи
за мостове, врати на шлюзи, кули,
стълбове, стойки, колони, скели,
покриви, врати и прозорци и тех
ните каси и прагове за врати, ру
летки за затваряне, перила и други)
от чугун, желязо или стомана, с из
ключение на сглобяемите конструк
ции от позиция № 9406; ламарини,
пръти, профили, тръби и други по
добни, от чугун, желязо или сто
мана, изработени с оглед тяхното
използване в конструкцията

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Не могат обаче да се използ
ват профили, получени чрез заваря
ване, от позиция № 7301

Вериги за сняг

Производство, при което стойността
на всички използвани материали от
позиция № 7315 не надхвърля
50 % от цената на продукта франко
завода

ex 7315

ех глава 74

Мед и изделия от мед; с изключе Производство, при което:
ние на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2014
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

7401

Меден камък; циментна мед (медна Производство, при което всички из
утайка)
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
електролитно рафиниране
позиция, различна от тази на про
дукта

7403

Рафинирана мед и медни сплави в
необработен вид:

– Рафинирана мед

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

– Медни сплави и рафинирана мед, Производство от рафинирана мед, в
съдържащи други елементи
необработен вид, или от отпадъци
и отломки от мед

7404

Отпадъци и отломки от мед

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

7405

Матерни медни сплави

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 75

Никел и изделия от никел; с изклю Производство, при което:
чение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

от 7501 до
7503

Никелов камък, шлаки от никелови
оксиди и други междинни продукти
на никеловата металургия; необра
ботен никел; отпадъци и отломки
от никел

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

16.9.2016 г.
(1)

ех глава 76

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2015
(3) или (4)

Алуминий и изделия от алуминий; Производство, при което:
с изключение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

7601

Необработен алуминий

Производство, при което:

Производство чрез термична или
— всички използвани материали са електролитна обработка от несплавен
класирани в позиция, различна алуминий или от отпадъци и от
ломки от алуминий
от тази на продукта; и
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

7602

ex 7616

Отпадъци и отломки от алуминий

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Изделия от алуминий, различни от Производство, при което:
мрежи, метални платна, решетки, — всички използвани материали са
мрежести изделия, прегради, усил
класирани в позиция, различна
ващи елементи и други подобни ма
от тази на продукта. Могат
териали (включително непрекъсна
обаче да се използват мрежи,
тите платна) от алуминиева тел и
метални платна, решетки, мре
разтеглени ламарини и ленти от
жести изделия, прегради, усил
алуминий
ващи елементи и други подобни
материали (включително непре
къснатите платна) от алуми
ниева тел или разтеглени лама
рини и ленти от алуминий;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

глава 77

Запазена за евентуално използване в
бъдеще в ХС

ех глава 78

Олово и изделия от олово; с изклю Производство, при което:
чение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2016
(1)

7801

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Необработено олово:

– Рафинирано олово

Производство от нерафинирано
олово (олово за преработка)

– Друго

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Не могат обаче да се използ
ват отпадъците и отломките от по
зиция № 7802

7802

Отпадъци и отломки от олово

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 79

Цинк и изделия от цинк; с изклю Производство, при което:
чение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

7901

Необработен цинк

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Не могат обаче да се използ
ват отпадъците и отломките от по
зиция № 7902

7902

Отпадъци и отломки от цинк

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 80

Калай и изделия от калай; с изклю Производство, при което:
чение на:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

L 250/2017
(3) или (4)

8001

Необработен калай

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Не могат обаче да се използ
ват отпадъците и отломките от по
зиция № 8002

8002 и 8007

Отпадъци и отломки от калай; Производство, при което всички из
други изделия от калай
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

глава 81

Други неблагородни метали; мета
локерамики; изделия от тези мате
риали:

Други неблагородни метали, обра Производство, в което стойността
ботени; изделия от тези материали
на всички използвани материали,
класирани в същата позицията като
продукта, не надхвърля 50 % от це
ната на продукта франко завода

– Други

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ех глава 82

Инструменти и сечива, ножарски
артикули и прибори за хранене от
неблагородни метали; части за тези
артикули от неблагородни метали; с
изключение на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

8206

Комплекти, пригодени за продажба
на дребно, съставени най-малко от
два инструмента от позиции
№ 8202 — 8205

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от позиции
№ 8202 — 8205. Инструментите
от позиции № 8202 — 8205 могат
обаче да бъдат включени в ком
плекта, при условие че тяхната
стойност не надхвърля 15 % от це
ната на комплекта франко завода

8207

Сменяеми инструменти за ръчни се Производство, при което:
чива, механични или не, или за ин — всички използвани материали са
струментални машини (например за
класирани в позиция, различна
пресоване, щамповане, щанцоване,
от тази на продукта;
нарязване на резби, пробиване, раз
стъргване, протегляне, фрезоване, — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
струговане, завинтване), включи
40 % от цената на продукта
телно и дюзите за изтегляне или ек
франко
завода
струдиране на металите, както и ин
струменти за пробиване на почвата
или за сондаж

L 250/2018
(1)

8208

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Ножове и режещи остриета за ма Производство, при което:
шини или за механични уреди
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

ex 8211

Ножове (различни от тези от пози
ция № 8208), с режещо острие или
назъбени, включително и малките
затварящи се косери за градинар
ството

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
остриета и дръжки на ножове от
неблагородни метали

8214

Други ножарски артикули (напри
мер машинки за стригане, остриета
за разцепване, сатъри, месарски или
кухненски брадвички и ножове за
разрязване на хартия); инструменти
и комплекти от инструменти за ма
никюр или педикюр (включително
пили за нокти)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
дръжки от неблагородни метали

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решете
сти лъжици за обиране на пяна, ло
патки за торти, специални ножове
за риба или за масло, щипки за за
хар и подобни артикули

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
дръжки от неблагородни метали

ех глава 83

Различни изделия от неблагородни Производство, при което всички из
метали; с изключение на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Другите материали от пози
ция № 8302 могат обаче да се из
ползват, при условие че тяхната
стойност не надхвърля 20 % от це
ната на продукта франко завода

ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни
артикули за сгради, и приспособле
ния за автоматично затваряне на
врати

ex 8306

Статуетки и други предмети за Производство, при което всички из
украса, от неблагородни метали
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Другите материали от пози
ция № 8306 могат обаче да се из
ползват, при условие че тяхната
стойност не надхвърля 30 % от це
ната на продукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ех глава 84

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2019
(3) или (4)

Ядрени реактори, котли, машини, Производство, при което:
апарати и механизми; части за тези — всички използвани материали са
машини или апарати; с изключение
класирани в позиция, различна
на:
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

ex 8401

Ядрени топлоотделящи елементи

Производство, в което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на край
ния продукт франко завода

8402

Парни котли (парни генератори) Производство, при което:
(различни от котлите за централно — всички използвани материали са
отопление, които са предназначени
класирани в позиция, различна
за едновременно получаване на го
от тази на продукта;
реща вода и пара с ниско налягане);
— стойността на всички използ
котли „с прегрята вода“
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

8403 и
ex 8404

Котли за централно отопление, раз
лични от тези от позиция № 8402,
и спомагателни устройства за кот
лите за централно отопление

Производство, при което всички из
ползваните материали са класирани
в позиция, различна от позиция
№ 8403 или 8404

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8406

Парни турбини

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8407

Бутални двигатели с възвратно-по Производство, при което стойността
стъпателно или ротационно дей на всички използвани материали не
ствие (Ванкел), с искрово запалване надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8408

Бутални двигатели със запалване
чрез компресия (дизелов двигател
или дизелов двигател с термостар
тер)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2020

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

8409

Части, изключително или главно Производство, при което стойността
предназначени за двигателите от по на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
зиция № 8407 или 8408
дукта франко завода

8411

Турбореактивни двигатели, турбо Производство, при което:
витлови двигатели и други газови — всички използвани материали са
турбини
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

8412

ex 8413

Други двигатели

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Обемни ротационни помпи

Производство, при което стойността
— всички използвани материали са на всички използвани материали не
класирани в позиция, различна надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода
от тази на продукта;
Производство, при което:

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

ex 8414

Промишлени вентилатори и по Производство, при което:
добни на тях устройства
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

8415

Машини и апарати за кондициони
ране на въздуха, включващи венти
латор с двигател и устройства за
промяна на температурата и влагата,
включително тези, в които влагосъ
държанието не се регулира отделно

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

8418

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2021
(3) или (4)

Хладилници, фризери и други съо Производство, при което:
ръжения, машини и апарати за ох — всички използвани материали са
лаждане или замразяване, с елек
класирани в позиция, различна
трическо или друго оборудване;
от тази на продукта;
термопомпи, различни от машините
и апаратите за кондициониране на — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
въздуха от позиция № 8415
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

ex 8419

Машини, използвани в дървообра Производство:
ботващата и целулозно-хартиената — при което стойността на всички
промишленост
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
същата позиция като продукта,
са използвани само до стойност,
равняваща се на 25 % от цената
на продукта франко завода

8420

Каландри и валци, различни от тези Производство:
за метали или стъкло, и цилиндри — при което стойността на всички
за тези машини
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
същата позиция като продукта,
са използвани само до стойност,
равняваща се на 25 % от цената
на продукта франко завода

8423

Уреди и инструменти за претегляне, Производство, при което:
включително кантарите и везните — всички използвани материали са
за проверка на изработените изде
класирани в позиция, различна
лия, но с изключение на везните с
от тази на продукта;
чувствителност 5 сg или по-голяма;
теглилки за всякакви уреди за пре — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
тегляне
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2022
(1)

от 8425 до
8428

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Машини и устройства за повдигане, Производство:
товарене, разтоварване или прена — при което стойността на всички
сяне на товари
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8431, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

8429

Самоходни булдозери, грейдери,
скрепери, механични лопати, екска
ватори, товарачни машини и това
рачни механични лопати, трамбо
въчни машини и компресорни
пътни валяци:

– Пътни валяци

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство:

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 30 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8431, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

8430

Други машини и устройства за тера Производство:
сиране, изравняване, подготвяне на — при което стойността на всички
терени, изкопаване, трамбоване,
използвани материали не над
пробиване или извличане на по
хвърля 40 % от цената на про
чвата, на рудите или на минералите;
дукта франко завода;
пилотонабиващи чукове и машини
за изтегляне на пилоти; машини за — в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
почистване на сняг (несамоходни)
позиция № 8431, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2023
(3) или (4)

ex 8431

Части, изключително или главно Производство, при което стойността
предназначени за пътни валяци
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8439

Машини и апарати за производство Производство:
на целулозна маса от влакнести це — при което стойността на всички
лулозни материали или за произ
използвани материали не над
водство или дообработка на хартия
хвърля 40 % от цената на про
или картон
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
същата позиция като продукта,
са използвани само до стойност,
равняваща се на 25 % от цената
на продукта франко завода

8441

Други машини и устройства за Производство:
обработка на хартиена маса, на хар — при което стойността на всички
тия или картон, включително ма
използвани материали не над
шините от всички видове за рязане
хвърля 40 % от цената на про
на хартия
дукта франко завода;
— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
същата позиция като продукта,
са използвани само до стойност,
равняваща се на 25 % от цената
на продукта франко завода

ex 8443

от 8444 до
8447

ex 8448

Канцеларски машини (например пи
шещи машини, сметачни машини,
автоматични машини за обработка
на информация, циклостилни или
хектографни машини, апарати за
пришиване с телчета)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Машини от тези позиции, използ Производство, при което стойността
вани в текстилната промишленост
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Спомагателни машини и устройства Производство, при което стойността
за машините от позиции № 8444 и на всички използвани материали не
8445
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2024
(1)

8452

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Шевни машини, различни от маши
ните за зашиване на листове от по
зиция № 8440; мебели, поставки и
капаци, специално предназначени
за шевни машини; игли за шевни
машини:

– Шевни машини само за совалков Производство:
бод, чиято глава тежи най-много — при което стойността на всички
16 kg без двигател или 17 kg с
използвани материали не над
двигател
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;
— стойността на всички материали
без произход, използвани за
сглобяване на главата (без двига
тел), не надхвърля стойността
на използваните материали с
произход;
— механизмите за опъване на ко
неца, плетене и зигзаг са вече с
произход

от 8456 до
8466

– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Инструментални машини и машини
и техните части и принадлежности
от позиции № 8456 — 8466 с из
ключение на:

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което:
– Машини за водоструйно рязане
– Части и принадлежности за ма — всички използвани материали са
шини за водоструйно рязане
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

от 8469 до
8472

Канцеларски машини (например пи
шещи машини, сметачни машини,
автоматични машини за обработка
на информация, циклостилни или
хектографни машини, апарати за
пришиване с телчета)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2025
(3) или (4)

8480

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, кау
чук или пластмаси

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

8482

Сачмени, ролкови или иглени ла Производство, при което:
гери
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

8484

Металопластични
уплътнители;
комплекти или асортименти от
уплътнители с различен състав,
представени в кутии, пликове или
подобни опаковки; механични
уплътнители

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 8486

Инструментални машини, работещи
чрез отнемане на всякакъв материал
и опериращи чрез лазерни или
други светлинни или фотонни лъчи,
чрез ултразвук, електроерозия, елек
трохимични методи, електронни
лъчи, йонни лъчи или чрез плаз
мена дъга, и техните части и при
надлежности

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Инструментални машини (включи
телно пресите) за обработка на ме
тали чрез навиване, огъване, прегъ
ване, изправяне и техните части и
принадлежности

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Инструментални машини за обра
ботка на камъни, керамични про
дукти, бетон, азбестоцимент или
подобни минерални материали, или
за студена обработка на стъкло и
техните части и принадлежности

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2026
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

Инструменти за трасиране от вида
на шаблонните инструменти, пред
назначени за производството на ма
ски или решетки от подложки, по
крити с фоточувствителни смоли;
техните части и принадлежности

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Форми за леене под налягане или Производство, при което стойността
формоване чрез пресоване
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

Машини и устройства за повдигане, Производство:
товарене, разтоварване или прена — при което стойността на всички
сяне на товари
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8431, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

8487

Части за машини или апарати, неу
поменати, нито включени другаде в
настоящата глава, несъдържащи
електрически конектори, електриче
ски изолирани части, намотки, кон
такти, нито други електрически ча
сти

ех глава 85

Електрически машини и апарати, Производство, при което:
електроматериали и техните части; — всички използвани материали са
апарати за записване или възпроиз
класирани в позиция, различна
веждане на звук, апарати за запис
от тази на продукта;
ване или възпроизвеждане на теле
визионен образ и звук и части и — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
принадлежности за тези апарати; с
40 % от цената на продукта
изключение на:
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

8501

Електрически двигатели и генера Производство:
тори, с изключение на електрогене — при което стойността на всички
риращите агрегати
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8503, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

8502

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2027
(3) или (4)

Електрогенериращи агрегати и елек Производство:
трически ротационни преобразува — при което стойността на всички
тели
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8501 или 8503,
взети заедно, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

ex 8504

Устройства за електрическо захран Производство, при което стойността
ване на автоматичните машини за на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
обработка на информация
дукта франко завода

ex 8517

Други апарати за предаване или Производство:
приемане на глас, образ или други — при което стойността на всички
данни, включително апаратите за
използвани материали не над
комуникация в безжични мрежи
хвърля 40 % от цената на про
(такива като LAN или WAN
дукта франко завода;
мрежи), различни от тези от пози
ция № 8443, 8525, 8527 или — стойността на всички използ
вани материали без произход не
8528
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

ex 8518

Микрофони и техните стойки; висо Производство:
коговорители, дори монтирани в — при което стойността на всички
кутиите им; аудиочестотни електри
използвани материали не над
чески усилватели; електрически
хвърля 40 % от цената на про
апарати за усилване на звука
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

8519

Апарати за записване на звук; апа Производство:
рати за възпроизвеждане на звук; — при което стойността на всички
апарати за записване и възпроизве
използвани материали не над
ждане на звук
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2028
(1)

8521

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Апарати за записване или възпроиз Производство:
веждане на образ и звук, дори с — при което стойността на всички
вграден приемател на образ и звук
използвани материали не над
(видеотунер)
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

8522

Части и принадлежности, изключи
телно или главно предназначени за
апаратите от позиция № 8519 или
8521

8523

Дискове, ленти, носители за запаме
тяване на данни чрез полупровод
никови елементи, „smart карти“ и
други носители за записване на звук
или за аналогични записвания, със
или без запис, включително галва
ничните матрици и форми за произ
водство на дискове, с изключение
на продуктите от глава 37:

– Дискове, ленти, носители за запа
метяване на данни чрез полупро
водникови елементи и други но
сители за записване на звук или
за аналогични записвания, без за
пис, с изключение на продуктите
от глава 37;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Дискове, ленти, носители за запа Производство:
метяване на данни чрез полупро — при което стойността на всички
водникови елементи и други но
използвани материали не над
сители за записване на звук или
хвърля 40 % от цената на про
за аналогични записвания, със за
дукта франко завода;
пис, с изключение на продуктите
— в рамките на горното ограниче
от глава 37
ние материалите, класирани в
позиция № 8523, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

– Галванични матрици и форми за
производство на дискове, с из
ключение на продуктите от
глава 37;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2029
(3) или (4)

– Безконтактни карти (действащи Производство, при което:
от близко разстояние) и „smart — всички използвани материали са
карти“ с две или повече елек
класирани в позиция, различна
тронни интегрални схеми
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

– „Smart карти“ с една електронна Производство:
интегрална схема
— при което стойността на всички
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8541 или 8542,
взети заедно, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

8525

Предавателни апарати за радиораз Производство:
пръскване или телевизия, дори с — при което стойността на всички
вграден приемателен апарат или
използвани материали не над
апарат за записване или възпроизве
хвърля 40 % от цената на про
ждане на звук; телевизионни ка
дукта франко завода;
мери; цифрови фотоапарати и за
— стойността на всички използ
писващи видеокамери
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

8526

Апарати за радиозасичане и радио Производство:
сондиране (радари), радионавига — при което стойността на всички
ционни апарати и апарати за радио
използвани материали не над
телеуправление
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

8527

Приемателни апарати за радиораз Производство:
пръскване, дори комбинирани в — при което стойността на всички
една кутия с апарат за записване
използвани материали не над
или възпроизвеждане на звук или с
хвърля 40 % от цената на про
часовниково устройство
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2030
(1)

8528

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Монитори и прожекционни апа
рати, без вграден приемателен теле
визионен апарат; приемателни теле
визионни апарати, дори с вграден
приемателен апарат за радиораз
пръскване или с апарат за записване
или възпроизвеждане на звук или
образ:
– Монитори и прожекционни апа
рати, без вграден приемателен те
левизионен апарат, от видовете
изключително или главно пред
назначени за автоматичните ма
шини за обработка на информа
ция от позиция № 8471

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други монитори и прожек Производство:
ционни апарати, без вграден — при което стойността на всички
приемателен телевизионен апа
използвани материали не над
рат; приемателни телевизионни
хвърля 40 % от цената на про
апарати, дори с вграден приема
дукта франко завода;
телен апарат за радиоразпръск
—
стойността на всички използ
ване или с апарат за записване
вани материали без произход не
или възпроизвеждане на звук или
надхвърля стойността на из
образ
ползваните материали с произ
ход
8529

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

Части, изключително или главно
предназначени за апаратите от по
зиции № 8525 — 8528:
– Изключително или главно пред
назначени за апарати за запис
ване или възпроизвеждане на
образ

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Изключително или главно пред Производство, при което:
назначени за мониторите и про — всички използвани материали са
жекционните апарати, без вгра
класирани в позиция, различна
ден приемателен телевизионен
от тази на продукта;
апарат, от видовете, изключи
телно или главно предназначени — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
за автоматичните машини за
40 % от цената на продукта
обработка на информация от по
франко завода
зиция № 8471
– Други

Производство:

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 25 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

L 250/2031
(3) или (4)

8535

Апаратура за прекъсване, разединя Производство:
ване, защита, разклоняване, включ — при което стойността на всички
ване или свързване на електрически
използвани материали не над
вериги (например прекъсвачи, пре
хвърля 40 % от цената на про
включватели, стопяеми предпази
дукта франко завода;
тели, гръмоотводи, ограничители на
—
в рамките на горното ограниче
напрежение, високочестотни елек
ние материалите, класирани в
трически филтри, щепсели и други
позиция № 8538, са използвани
конектори, съединителни кутии), за
само до стойност, равняваща се
напрежение, превишаващо 1 000 V
на 10 % от цената на продукта
франко завода

8536

Апаратура за прекъсване, разединя
ване, защита, разклоняване, включ
ване или свързване на електрически
вериги (например прекъсвачи, пре
включватели, релета, стопяеми
предпазители, високочестотни елек
трически филтри, щекери и щеп
сели, фасунги за лампи и други ко
нектори, съединителни кутии), за
напрежение,
непревишаващо
1 000 V; конектори за оптични
влакна, снопове или кабели от оп
тични влакна:
– Апаратура за прекъсване, разеди Производство:
няване, защита, разклоняване, — при което стойността на всички
включване или свързване на
използвани материали не над
електрически вериги, за напреже
хвърля 40 % от цената на про
ние, непревишаващо 1 000 V
дукта франко завода;
— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8538, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода
– Конектори за оптични влакна,
снопове или кабели от оптични
влакна
– – От пластмаси

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

– – От керамика

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

– – От мед

Производство, при което:
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2032

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

8537

Табла, панели, конзоли, пултове, Производство:
шкафове и други подобни, оборуд — при което стойността на всички
вани с два или повече уреда от по
използвани материали не над
зиция № 8535 или 8536 за елек
хвърля 40 % от цената на про
трическо управление или разпреде
дукта франко завода;
ление, включително тези, в които
—
в рамките на горното ограниче
са вградени инструменти или апа
ние материалите, класирани в
рати от глава 90, както и апаратите
позиция № 8538, са използвани
за цифрово управление, различни от
само до стойност, равняваща се
комутационните системи от пози
на 10 % от цената на продукта
ция № 8517
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

ex 8541

Диоди, транзистори и подобни по Производство, при което:
лупроводникови елементи, с изклю — всички използвани материали са
чение на полупроводникoви пла
класирани в позиция, различна
стини (wafers), още ненарязани на
от тази на продукта;
чипове
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

8542

Електронни интегрални схеми:

– Монолитни интегрални схеми

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 25 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
Производство:

— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8541 или 8542,
взети заедно, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

– „Multichip“ интегрални схеми,
които са части за машини или
апарати,
неупоменати,
нито
включени другаде в настоящата
глава

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство:

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 25 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 8541 или 8542,
взети заедно, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2033
(3) или (4)

8544

Жици, кабели (включително коак
сиалните кабели) и други изоли
рани електрически проводници
(дори лакирани или анодно оксиди
рани), снабдени или не с части за
свързване; кабели от оптични
влакна, съставени от отделно обли
цовани влакна, дори съдържащи
електрически проводници или снаб
дени с части за свързване

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8545

Графитни електроди, графитни
четки, въглени за лампи или бате
рии и други артикули от графит
или от друг въглерод, със или без
метал, за електрически приложения

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8546

Изолатори за електричество от вся Производство, при което стойността
какви материали
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8547

Изолационни части, изцяло от изо
лиращи материали или съдържащи
обикновени метални части за сгло
бяване (например фасунги с резба),
вградени в масата им, за машини,
апарати или електрически инстала
ции, различни от изолаторите от
позиция № 8546; изолационни
тръби и техните части за свързване,
от неблагородни метали с вътрешна
изолация

8548

Остатъци и отпадъци от електриче
ски батерии, съставени от един или
от няколко галванични елемента, и
от електрически акумулатори; елек
трически батерии, съставени от
един или няколко галванични еле
мента, негодни за употреба, и елек
трически акумулатори, негодни за
употреба; електрически части за ма
шини или апарати, неупоменати,
нито включени другаде в настоя
щата глава:
– Електронни микросглобки

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
Производство, при което:
— стойността на всички използ на всички използвани материали не
вани материали не надхвърля надхвърля 25 % от цената на про
40 % от цената на продукта дукта франко завода
франко завода, и
— в рамките на горното ограниче
ние стойността на всички из
ползвани материали от позиции
8541 и 8542 не надхвърля
10 % от цената на продукта
франко завода

L 250/2034

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 86

Превозни средства и оборудване за
железопътни или подобни линии и
техните части; механични сигнали
зационни устройства (включително
електромеханичните) за комуника
ционни пътища; с изключение на:

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

8608

Неподвижни съоръжения за желе Производство, при което:
зопътни или подобни линии; меха — всички използвани материали са
нични устройства (включително
класирани в позиция, различна
електромеханичните) за сигнализа
от тази на продукта;
ция, безопасност, контрол или
управление за железопътни или по — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
добни линии, шосейни или речни
40 % от цената на продукта
пътища, площадки или паркинги,
франко завода
пристанищни съоръжения или ле
тища; части за тях

ех глава 87

Автомобилни превозни средства,
трактори, мотоциклети и велоси
педи и други сухопътни превозни
средства, техните части и принад
лежности; с изключение на:

8709

Кари, неснабдени с устройства за Производство, при което:
повдигане, от видовете, използвани — всички използвани материали са
в заводите, складовете, пристани
класирани в позиция, различна
щата или летищата, за транспорт на
от тази на продукта;
стоки на къси разстояния; кари-вле
качи от видовете, използвани в га — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
рите; техните части
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

8710

Танкове и бронирани бойни авто Производство, при което:
мобили, със или без оръжие; тех — всички използвани материали са
ните части
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

8711

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2035
(3) или (4)

Мотоциклети (включително мотопе
дите) и велосипеди със спомагателен
двигател, със или без кош; кошове:

С бутален двигател, с работен обем:

Непревишаващ 50 cm3

Производство:

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 20 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Превишаващ 50 cm3

Производство:

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 25 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Други

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 30 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
Производство:

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

ex 8712

8715

Велосипеди без сачмени лагери

Производство от материали, които Производство, при което стойността
не са класирани в позиция № 8714 на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

Бебешки и детски колички и тех Производство, при което:
ните части
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2036
(1)

8716

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Ремаркета и полуремаркета за вся Производство, при което:
какви превозни средства; други не — всички използвани материали са
автомобилни превозни средства;
класирани в позиция, различна
техните части
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

ех глава 88

Въздухоплаване и космонавтика; с Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
изключение на:
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Ротошути

Производство от материали от всяка Производство, при което стойността
позиция, включително от другите на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
материали от позиция № 8804
дукта франко завода

8805

Апарати и устройства за изстрел
ване на въздухоплавателни превозни
средства; спирачни апарати и ус
тройства за улесняване приземява
нето на въздухоплавателни пре
возни средства и подобни апарати и
устройства; наземни авиотрена
жори; техните части

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

глава 89

Морско или речно корабоплаване

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Не могат обаче да се използ
ват корпуси от позиция № 8906

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 90

Оптични, фотографски или кинема Производство, при което:
тографски, измерителни, контроли — всички използвани материали са
ращи или прецизиращи инстру
класирани в позиция, различна
менти и апарати; медико-хирургиче
от тази на продукта;
ски инструменти и апарати; части и
принадлежности за тези инстру — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
менти или апарати; с изключение
40 % от цената на продукта
на:
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

9001

Оптични влакна и снопове от оп
тични влакна; кабели от оптични
влакна, различни от тези от пози
ция № 8544; поляризиращи мате
риали на листове или на плочи;
лещи (включително контактните
лещи), призми, огледала и други оп
тични елементи от всякакви мате
риали, немонтирани, различни от
тези от оптически необработено
стъкло

ex 8804

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2037
(3) или (4)

9002

Лещи, призми, огледала и други оп
тични елементи от всякакви мате
риали, монтирани, за инструменти
или апарати, различни от същите
тези артикули, от оптически нео
бработено стъкло

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9004

Очила (коригиращи, защитни или Производство, при което стойността
други) и подобни артикули
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

ex 9005

Бинокли, далекогледи, астрономи Производство, при което:
чески далекогледи, оптични теле — всички използвани материали са
скопи и техните корпуси, с изклю
класирани в позиция, различна
чение на астрономическите рефрак
от тази на продукта;
торни телескопи и техните корпуси
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

ex 9006

Фотоапарати; апарати и устройства, Производство, при което:
включително лампите за светкавици — всички използвани материали са
във фотографията, с изключение на
класирани в позиция, различна
лампите за светкавици с електриче
от тази на продукта;
ско запалване
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

9007

Кинокамери и кинопрожекционни Производство, при което:
апарати, дори с вградени апарати за — всички използвани материали са
запис или възпроизвеждане на звук
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2038
(1)

9011

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Оптични микроскопи, включително Производство, при което:
микроскопите за микрофотография, — всички използвани материали са
микрокинематография или микро
класирани в позиция, различна
прожекция
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

ex 9014

Други инструменти и апарати за на Производство, при което стойността
вигация
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9015

Инструменти и апарати за геодезия,
топография, земемерство, нивели
ране, фотограметрия, хидрография,
океанография, хидрология, метеоро
логия или геофизика, с изключение
на компасите; далекомери

9016

Везни с чувствителност 5 cg или Производство, при което стойността
по-голяма, със или без теглилки
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9017

Инструменти за чертане, трасиране
или смятане (например чертожни
машини, пантографи, транспортири,
чертожни комплекти, сметачни ли
нии, дискове); ръчни инструменти
за измерване на дължини (например
метри, микрометри, шублери и ка
либри), неупоменати, нито вклю
чени другаде в настоящата глава

9018

Медицински, хирургически, зъболе
карски или ветеринарни инстру
менти и апарати, включително апа
ратите за сцинтиграфия и другите
електромедицински апарати, както
и апаратите за изследване на зре
нието:

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Зъболекарски столове с вградени Производство от материали от всяка
апарати за зъболечение или плю позиция, включително от другите
валници за зъболекарски каби материали от позиция № 9018
нети

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(1)

(2)

– Други

L 250/2039
(3) или (4)

Производство, при което:

Производство, при което стойността
— всички използвани материали са на всички използвани материали не
класирани в позиция, различна надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

9019

Апарати за механотерапия; апарати Производство, при което:
за масаж; апарати за психотехника; — всички използвани материали са
апарати за озонотерапия, кислоро
класирани в позиция, различна
дотерапия, аерозолна терапия, диха
от тази на продукта;
телни апарати за реанимация и
други апарати за дихателна терапия — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

9020

Други дихателни апарати и газови Производство, при което:
маски, с изключение на защитните — всички използвани материали са
маски без механизъм и без сменяем
класирани в позиция, различна
филтриращ елемент
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 25 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

9024

Машини и апарати за изпитване на
твърдост, опън, натиск, еластичност
или други механични характери
стики на материалите (например ме
тали, дърво, текстил, хартия, пласт
маси)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9025

Гъстомери, ареометри и други по
добни плуващи инструменти, тер
мометри, пирометри, барометри,
влагомери и психрометри, със или
без устройства за регистриране,
дори комбинирани помежду си

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9026

Инструменти и апарати за измер
ване или контрол на дебита, ни
вото, налягането или другите про
менливи характеристики на течно
сти или газове (например дебито
мери, нивопоказатели, манометри,
топломери), с изключение на ин
струментите и апаратите от позиция
№ 9014, 9015, 9028 или 9032

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2040
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(1)

(2)

9027

Инструменти и апарати за физични
или химични анализи (например
поляриметри, рефрактометри, спек
трометри, анализатори на газове
или на дим); инструменти и апарати
за изпитване на вискозитета, по
рьозността, разширяването, повърх
ностното напрежение или други по
добни, или за калориметрични, аку
стични или фотометрични измерва
ния (включително експозиметрите);
микротоми

9028

Броячи за газове, течности или
електричество, включително броя
чите за тяхното еталониране:

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Части и принадлежности

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство:

Производство, при което стойността
— при което стойността на всички на всички използвани материали не
използвани материали не над надхвърля 30 % от цената на про
хвърля 40 % от цената на про дукта франко завода
дукта франко завода;
— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

9029

Други броячи (например броячи на
обороти, броячи на продукция, так
симетри, броячи за изминато раз
стояние, крачкомери), скоростомери
и тахометри, различни от тези от
позиция № 9014 или 9015; стро
боскопи

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9030

Осцилоскопи, спектрални анализа
тори и други инструменти и апа
рати за измерване или контрол на
електрическите величини, с изклю
чение на броячите от позиция
№ 9028; инструменти и апарати за
измерване или откриване на алфа,
бета, гама, рентгенови, космически
или други йонизиращи лъчения

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9031

Инструменти, апарати и машини за
измерване или за контрол, неупоме
нати, нито включени другаде в на
стоящата глава; профилпроектори

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

(2)

L 250/2041
(3) или (4)

9032

Инструменти и апарати за автома Производство, при което стойността
тично регулиране или контрол
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9033

Части и принадлежности, неупоме
нати, нито включени другаде в на
стоящата глава, за машини, апарати,
инструменти или артикули от глава
90

ех глава 91

Часовникарски изделия; с изключе Производство, при което стойността
ние на:
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

9105

Будилници и други часовници, с ча Производство:
совников механизъм, неотговарящ — при което стойността на всички
на определението в забележка 3 от
използвани материали не над
настоящата глава
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

9109

Часовникови механизми, различни Производство:
от тези с малък обем, комплекто — при което стойността на всички
вани и сглобени
използвани материали не над
хвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали без произход не
надхвърля стойността на из
ползваните материали с произ
ход

9110

Комплектовани часовникови меха Производство:
низми, несглобени или частично — при което стойността на всички
сглобени (шаблони); некомплекто
използвани материали не над
вани часовникови механизми, сгло
хвърля 40 % от цената на про
бени; заготовки за часовникови ме
дукта франко завода;
ханизми
— в рамките на горното ограниче
ние материалите, класирани в
позиция № 9114, са използвани
само до стойност, равняваща се
на 10 % от цената на продукта
франко завода

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2042
(1)

9111
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(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Корпуси за часовниците от позиция Производство, при което:
№ 9101 или 9102 и техните части — всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

9112

Кутии и шкафове за часовникови Производство, при което:
апарати и техните части
— всички използвани материали са
класирани в позиция, различна
от тази на продукта;

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 30 % от цената на про
дукта франко завода

— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
40 % от цената на продукта
франко завода

9113

Верижки и каишки за ръчни часов
ници и техните части:

– От неблагородни метали, дори
позлатени или посребрени, или
от плакета или дублета от благо
родни метали

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

– Други

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

глава 92

Музикални инструменти; части и Производство, при което стойността
принадлежности за тези инстру на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
менти
дукта франко завода

глава 93

Оръжия, муниции и техните части Производство, при което стойността
и принадлежности
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 94

Мебели; медицинска и хирурги
ческа мебелировка; спални арти
кули и други подобни; осветителни
тела, неупоменати, нито включени
другаде; рекламни лампи, свет
линни надписи, светлинни указа
телни табели и подобни артикули;
сглобяеми конструкции; с изключе
ние на:

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

16.9.2016 г.
(1)

ex 9401 и
ex 9403

Официален вестник на Европейския съюз
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(2)

Мебели от неблагородни метали,
съдържащи непълнени памучни тъ
кани с тегло, непревишаващо
300 g/m2

L 250/2043
(3) или (4)

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта
или
Производство от памучна тъкан,
вече конфекционирана във форма,
готова за употреба, от позиция
№ 9401 или 9403, при условие че:
— стойността ѝ не надхвърля
25 % от цената на продукта
франко завода;
— всички други използвани мате
риали са вече с произход и са
класирани в позиция, различна
от позиция № 9401 или 9403

9405

Осветителни тела (включително
прожекторите) и техните части, неу
поменати, нито включени другаде;
рекламни лампи, светлинни над
писи, светлинни указателни табели
и подобни артикули, притежаващи
постоянно фиксиран светлинен из
точник, и техните части, неупоме
нати, нито включени другаде

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

9406

Сглобяеми конструкции

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

ех глава 95

Играчки, игри, артикули за забавле Производство, при което всички из
ние или за спорт; техните части и ползвани материали са класирани в
принадлежности; с изключение на: позиция, различна от тази на про
дукта

ex 9503

– Други играчки; умалени модели Производство, при което:
и подобни модели за забавление, — всички използвани материали са
със или без механизъм; пъзели
класирани в позиция, различна
(картинни мозайки) от всякакъв
от тази на продукта;
вид
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

ex 9506

Стикове за голф и техните части

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват
грубо оформени заготовки за изра
ботване на глави за стикове за голф

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода

L 250/2044
(1)

ех глава 96
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(2)

16.9.2016 г.
(3) или (4)

Разни видове изделия; с изключение Производство, при което всички из
на:
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта

ex 9601 и
ex 9602

Изделия от животински, растителни Производство от обработени мате
или минерални материали за рез риали за резбарство от същата пози
барство
ция

ex 9603

Метли и четки (с изключение на
метли от клонки и други подобни и
на четки от косми на белки и кате
рици), механични ръчни метли, раз
лични от тези с двигател, тампони
и валяци за боядисване, чистачки
от каучук или от аналогични меки
материали и бърсалки

Производство, при което стойността
на всички използвани материали не
надхвърля 50 % от цената на про
дукта франко завода

9605

Пътнически комплекти за личен Всяко изделие от комплекта трябва
тоалет, шиене или почистване на да отговаря на правилото, което би
обувки или на облекла
се прилагало към него, ако то не е
включено в комплекта. Могат обаче
да бъдат включени артикули без
произход, при условие че тяхната
обща стойност не надхвърля 15 %
от цената на комплекта франко за
вода

9606

Копчета и секретни копчета; форми Производство, при което:
за копчета и други части за копчета — всички използвани материали са
или за секретни копчета; заготовки
класирани в позиция, различна
за копчета
от тази на продукта;
— стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
50 % от цената на продукта
франко завода

9608

9612

Химикалки; флумастери и маркери
с филцов фитил или с други по
рьозни връхчета; автоматични пи
салки с пера и други автоматични
писалки; дубликаторни писалки; ав
томатични моливи; държатели за
писалки и моливи и подобни дър
жатели; части за тези артикули
(включително капачките и закачал
ките), с изключение на артикулите
от позиция № 9609

Производство, при което всички из
ползвани материали са класирани в
позиция, различна от тази на про
дукта.
Могат обаче да се използват писци
или върхове за писци, класирани в
същата позиция

Ленти за пишещи машини и по Производство, при което:
добни ленти, напоени с мастило — всички използвани материали са
или обработени по друг начин с
класирани в позиция, различна
цел да оставят отпечатъци, дори на
от тази на продукта;
вити на ролки или в пълнители;
тампони за печат, дори напоени, — стойността на всички използ
вани материали не надхвърля
със или без кутия
50 % от цената на продукта
франко завода

16.9.2016 г.
(1)

Официален вестник на Европейския съюз
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(2)

L 250/2045
(3) или (4)

ex 9613

Запалки с пиезокристал

Производство, при което стойността
на всички използвани материали от
позиция № 9613 не надхвърля
30 % от цената на продукта франко
завода

ex 9614

Лули и глави за лули

Производство от заготовки (за лули)

глава 97

Произведения на изкуството, пред Производство, при което всички из
мети за колекции или антични ползвани материали са класирани в
предмети
позиция, различна от тази на про
дукта

(1) Относно специалните условия, свързани със „специфичните преработки“, вж. уводни бележки 7.1 и 7.3.
(2) Относно специалните условия, свързани със „специфичните преработки“, вж. уводна бележка 7.2.
(3) За продуктите, които се състоят от материали, класирани, от една страна, в позиции № 3901 — 3906 и, от друга страна, в позиции
№ 3907 — 3911, настоящото ограничение се прилага единствено към групата материали, която преобладава тегловно в продукта.
(4) Следните видове фолио се считат за високопрозрачни: фолио, чието оптично затъмняване, измерено в съответствие с ASTM-D 1003-16 по мътномер
на Гарднър (т.е. коефициент на помътняване), е под 2 %.
(5) Относно специалните условия, свързани с продуктите, произведени от смесени текстилни материали, вж. уводна бележка 5.
(6) В забележка 3 към глава 32 се посочва, че тези препарати са от видовете, които се използват за оцветяване на всякакви материали или като съставки
при производството на оцветителни препарати, при условие че не са класирани в друга позиция от глава 32.
(7) Под „група“ се разбира всяка част от позицията, която е отделена от останалите части с точка и запетая.
(8) Вж. уводна бележка 6.
(9) Относно трикотажните или плетените артикули, които не са еластични или гумирани, получени чрез зашиване или съединяване по друг начин на
парчета от трикотажни или плетени тъкани (изрязани във форма или изработени директно във форма), вж. уводна бележка 6.
(10) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II (A)

Дерогации от списъка на видовете обработка или преработка, които се изисква да бъдат
извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да придобие статут
на продукт с произход, в съответствие с член 8, параграф 2 от настоящия протокол
Възможно е не всички продукти, включени в списъка, да попадат в обхвата на споразумението. Поради това е необходимо
да се направи справка с останалите части от настоящото споразумение.

Общи разпоредби
1. Спрямо продуктите, описани в таблицата по-долу, могат да се прилагат също така следните правила вместо правилата,
посочени в приложение II.
2. Доказателство за произход, издадено или изготвено в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение, трябва
да съдържа следния текст на английски език:
„Derogation — Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.“
Този текст трябва да фигурира в клетка № 7 на сертификатите за движение EUR.1, посочени в член 20 от настоящия
протокол, или се добавя към декларацията за произход, посочена в член 24 от настоящия протокол.
3. Държавите по СИП ЮАОР и държавите — членки на ЕС, предприемат от своя страна необходимите мерки за
прилагането на настоящото приложение.

Позиция от ХС

ex глава 4

Описание на продукта

Обработка или преработка, извършена върху материали
без произход, която придава статут на продукт с произход

Мляко и млечни продукти — с тегловно съдържа Производство, при което всички използвани мате
ние на материали от глава 17, непревишаващо риали от глава 4 са изцяло получени
20 %

глава 6

Живи растения и цветарски продукти

Производство, при което всички използвани мате
риали от глава 6 са изцяло получени.

ех глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпе Производство, при което всички използвани мате
шови кори,
риали от глава 8 са изцяло получени,
– с тегловно съдържание на материали от глава 17,
непревишаващо 20 %

от ex 1101 до
ex 1104

Мелничарски продукти от житни растения, раз Производство от житни растения от глава 10, раз
лични от ориз
лични от ориз от позиция 1006

глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, Производство от материали от всяка позиция, с из
семена за посев и плодове; индустриални или меди ключение на тази на продукта
цински растения; слама и фуражи

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смо Производство, при което стойността на всички из
листи клейове и олеорезини (например балсами)
ползвани материали от позиция № 1301 не над
хвърля 60 % от цената на продукта франко завода

16.9.2016 г.

Позиция от ХС

ex 1302

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на продукта

L 250/2047

Обработка или преработка, извършена върху материали
без произход, която придава статут на продукт с произход

Растителни сокове и екстракти; пектинови мате Производство, при което стойността на всички из
риали, пектинати и пектати; агар-агар и други леп ползвани материали не надхвърля 60 % от цената на
кави и сгъстяващи материали, извлечени от расте продукта франко завода
ния, дори модифицирани:
– различни от лепкави и сгъстяващи материали, из
влечени от растения, модифицирани

ex 1506

Други видове мазнини и масла от животински Производство от материали от всяка позиция, с из
произход и техните фракции, дори рафинирани, но ключение на тази на продукта
не химически променени;
– различни от твърдите фракции

от ex 1507 до
ex 1515

Растителни масла и техните фракции:

Производство от материали от всяка подпозиция, с
изключение на тази на продукта

– Соево масло, фъстъчено масло, палмово масло,
масло от копра, палмистово масло, масло от ба
басу, тунгово масло и масло от ойтицика, восък
от Мирта и японски восък, фракции от масло от
жожоба и масла, предназначени за технически
или промишлени цели, различни от производ
ството на хранителни продукти за човешка кон
сумация
– различни от маслиновите масла от позиции Производство от материали от всяка позиция, с из
№ 1509 и 1510
ключение на тази на продукта
ex 1516

Животински и растителини мазнини и масла и тех Производство от материали, класирани в позиция,
ните фракции, частично или напълно хидрогени различна от тази на продукта
рани, интерестерифицирани, преестерифицирани
или елайдинирани, дори рафинирани, но необрабо
тени по друг начин:
– мазнини и масла и техните фракции от хидроге
нирани рицинови масла, наречени „opalwax“

ех глава 18

Какао и продукти от какао,

Производство от материали от всяка позиция, с из
ключение на тази на продукта

– с тегловно съдържание на материали от глава 17,
непревишаващо 20 %
ex 1901

Хранителни продукти от брашна, едрозърнест и Производство от материали от всяка позиция, с из
дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или ек ключение на тази на продукта
стракти от малц, съдържащи тегловно не повече от
40 % какао, изчислено на базата на напълно обез
маслена маса, неупоменати, нито включени другаде;
хранителни продукти, приготвени от продуктите от
позиции № 0401 — 0404, съдържащи тегловно не
повече от 5 % какао, изчислено на базата на на
пълно обезмаслена маса, неупоменати, нито вклю
чени другаде.
– с тегловно съдържание на материали от глава 17,
непревишаващо 20 %
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16.9.2016 г.

Обработка или преработка, извършена върху материали
без произход, която придава статут на продукт с произход

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
– съдържащи тегловно 20 % или по-малко месо, Производство, при което всички използвани про
карантии, риби, ракообразни или мекотели
дукти от глава 11 са с произход
– съдържащи тегловно повече от 20 % месо, каран Производство, при което:
тии, риби, ракообразни или мекотели
– всички използвани продукти от глава 11 са с
произход,
– всички използвани материали от глави 2 и 3 са
изцяло получени

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от ни Производство от материали от всяка позиция, с из
шесте, под формата на люспи, зърна, заоблени ключение на тази на продукта
зрънца, отсявки или подобни форми:
– с тегловно съдържание на материали от позиция
№ 1108.13 (нишесте от картофи), непревиша
ващо 20 %

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване Производство:
или печене житни растения (например corn flakes);
житни растения (различни от царевицата) на зърна
или под формата на люспи или на други прерабо
тени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест
или дребнозърнест грис), варени или приготвени по
друг начин, неупоменати, нито включени другаде:
– с тегловно съдържание на материали от глава 17, – от материали от всяка позиция, с изключение на
непревишаващо 20 %
тези от позиция № 1806,
– при което всички използвани продукти от глава
11 са с произход

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени Производство, при което всички използвани про
продукти, дори с прибавка на какао; нафора, дукти от глава 11 са с произход
празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за
запечатване, сухи тестени листа от брашно, скор
бяла или нишесте и подобни продукти

ех глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или Производство, при което стойността на всички из
ползвани материали не надхвърля 60 % от цената на
други части от растения:
продукта франко завода
– от материали, различни от тези от подпозиция
№ 0711.51
– от материали, различни от тези от позиции
№ 2002, 2003, 2008 и 2009
– с тегловно съдържание на материали от глава 17,
непревишаващо 20 %
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Обработка или преработка, извършена върху материали
без произход, която придава статут на продукт с произход

ex глава 21

Разни видове хранителни продукти:

Производство, при което стойността на всички из
– с тегловно съдържание на материали от глави 4 ползвани материали не надхвърля 60 % от цената на
продукта франко завода
и 17, непревишаващо 20 %

ex глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишле Производство, при което стойността на всички из
ност; приготвени храни за животни:
ползвани материали не надхвърля 60 % от цената на
– с тегловно съдържание на царевица или мате продукта франко завода
риали от глави 2, 4 и 17, непревишаващо 20 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр на сертификат за движение
1. Сертификатите за движение EUR.1 се изготвят, като се използва формулярът, чийто образец фигурира в настоящото
приложение. Този формуляр се отпечатва на един или повече от езиците, на които е съставено споразумението.
Сертификатите се изготвят на един от тези езици и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на
държавата износител. Ако са написани на ръка, те се попълват с мастило и с главни букви.
2. Всеки сертификат е с размери 210 × 297 mm, като са допустими отклонения в дължината му в границите от плюс
8 mm до минус 5 mm. Използваната хартия трябва да е бяла, оразмерена за писане, несъдържаща механична маса и с
тегло най-малко 25 g/m2. Тя трябва да бъде с отпечатан фон, представляващ зелени орнаменти от преплетени линии,
който прави видимо всяко подправяне по механичен или химически начин.
3. Държавите износителки могат да си запазят правото да отпечатват сами тези сертификати или могат да поверят отпеча
тването им на одобрени печатници. В последния случай всеки сертификат трябва да включва позоваване на такова
одобрение. На всеки сертификат трябва да фигурират името и адресът на печатницата или знак, посредством който
печатницата да може да бъде идентифицирана. Той също така трябва да съдържа сериен номер, отпечатан или не,
посредством който да може да бъде идентифициран.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Декларация за произход
При изготвянето на декларацията за произход, чийто текст е даден по-долу, трябва да се вземат предвид бележките под
линия. Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.
Текст на български език
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Текст на испански език
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Текст на хърватски език
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Текст на чешки език
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Текст на датски език
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Текст на немски език
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Текст на естонски език
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspä
ritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Текст на гръцки език
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Текст на английски език
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Текст на френски език
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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Текст на италиански език
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Текст на латвийски език
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Текст на литовски език
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip
nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Текст на унгарски език
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Текст на малтийски език
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Текст на нидерландски език
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit … (2).
Текст на полски език
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z … (2).
Текст на португалски език
O abaixo–assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)),
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Текст на румънски език
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Текст на словенски език
Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Текст на словашки език
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Текст на фински език
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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Текст на шведски език
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

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

(3)

(Място и дата)
...........................................................................

(4)

(Подпис на износителя; освен това името на лицето,
подписващо декларацията, трябва да се изпише
четливо)

Бележки
(1) Когато декларацията за произход се изготвя от одобрен износител по смисъла на член 25 от настоящия протокол, на
това място трябва да бъде вписан номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията за
произход не се изготвя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено.
(2) Трябва да бъде посочен произходът на продуктите. Когато декларацията за произход се отнася изцяло или отчасти до
продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 44 от настоящия протокол, износителят трябва ясно да
ги посочи в документа, върху който се изготвя декларацията, като ги обозначи със символа „СМ“.
(3) Тези данни могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.
(4) Вж. член 24, параграф 5 от настоящия протокол. В случаите, когато не се изисква подпис на износителя, освобожда
ването от изискването за подписване означава също, че не е необходимо да се посочва името на подписващия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информационен сертификат
1. Следва да се използва формулярът на информационния сертификат, представен в настоящото приложение, като той се
отпечатва на един или повече от официалните езици, на които е съставено споразумението, при спазване на
разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Информационните сертификати се попълват
на един от тези езици; Ако са написани на ръка, те се попълват с мастило и с главни букви. Те трябва да имат сериен
номер, независимо дали напечатан или не, посредством който да могат да бъдат идентифицирани.
2. Информационният сертификат е с размери 210 × 297 mm, като са допустими отклонения в дължината му в
границите от плюс 8 mm до минус 5 mm. Използваната хартия трябва да е бяла, оразмерена за писане, несъдържаща
механична маса и с тегло най-малко 25 g/m2.
3. Националните административни органи могат да си запазят правото да отпечатват сами тези формуляри или да поверят
отпечатването им на одобрени от тях печатници. В последния случай всеки формуляр трябва да включва позоваване на
такова одобрение. На всеки формуляр трябва да фигурират името и адресът на печатницата или знак, посредством
който печатницата да може да бъде идентифицирана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Отвъдморски страни и територии
По смисъла на настоящия протокол „отвъдморски страни и територии“ са изброените по-долу страни и територии,
посочени в приложение II към Договора за функционирането на ЕС:
(Настоящият списък не предопределя статута на тези страни и територии, нито бъдещите промени в техния статут.)
1. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство Дания:
— Гренландия.
2. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Френската република:
— Нова Каледония и зависимите територии,
— Френска Полинезия,
— Френски южни и антарктически територии,
— Уолис и Футуна,
— Сен Бартелеми,
— Сен Пиер и Микелон.
3. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Кралство Нидерландия:
— Аруба,
— Бонер,
— Кюрасао,
— Саба,
— Синт Еустациус,
— Синт Мартен.
4. Отвъдморски страни и територии, имащи специални връзки с Обединено кралство – Великобритания и Северна
Ирландия:
— Ангила,
— Бермуда,
— Кайманови острови,
— Фолкландски острови,
— Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови,
— Монтсерат,
— Питкерн,
— Света Елена и зависимите територии,
— Британска антарктическа територия,
— Британски територии в Индийския океан,
— Острови Търкс и Кайкос,
— Британски Вирджински острови.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Продукти, по отношение на които разпоредбите на член 4 относно кумулацията се прилагат след
1 октомври 2015 г.

код по ХС/КН

Описание

1701

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

1702

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 карамелизирани меласи (с из
ключение на захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза)

ex 1704 90,
съответстващ на
1704 90 99

Захарни изделия без какао (с изключение на дъвка (chewing-gum); екстракт от сладник (li
quorice), съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки; бял
шоколад; пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или
повече; пастили за гърло и бонбони против кашлица; дражета и подобни захарни изделия; гу
мени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса;
бонбони от стопена захар; карамели; други, получени чрез пресоване)

ex 1806 10,
съответстващ на
1806 10 30

Какао на прах, с тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена
като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 % и
по-малко от 80 %

ex 1806 10,
съответстващ на
1806 10 90

Какао на прах, с тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена
като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 80 %

ex 1806 20,
съответстващ на
1806 20 95

Хранителни продукти, съдържащи какао, представени на блокове или на пръчки, с тегло над
2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съ
дове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg (с изключение на какао на прах, про
дукти с тегловно съдържание на какаово масло 18 % или повече или с тегловно съдържание
общо на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече; продукти, наречени „chocolate
milk crumb“; шоколадова глазура; шоколад и шоколадови изделия; съдържащи какао захарни
изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао; пасти за намаз
ване, съдържащи какао (течен шоколад); препарати за приготвяне на напитки, съдържащи ка
као)

ex 1901 90,
съответстващ на
1901 90 99

Хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или
екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, из
числено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; храни
телни продукти, приготвени от продуктите от позиции № 0401 — 0404, несъдържащи какао
или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена
маса, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на хранителни продукти, несъдър
жащи или съдържащи по-малко от 1,5 % млечни мазнини, несъдържащи или съдържащи помалко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, несъдържащи или съ
държащи по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте; хранителни продукти на
прах, приготвени от продуктите от позиции № 0401 — 0404; детски храни, пригодени за
продажба на дребно; смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени
продукти от позиция 1905)

ex 2101 12,
съответстващ на
2101 12 98

Препарати, приготвени на базата на кафе (с изключение на екстракти, есенции и концентрати
от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати)

ex 2101 20,
съответстващ на
2101 20 98

Препарати, приготвени на базата на чай или мате (с изключение на екстракти, есенции и кон
центрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или
концентрати)

ex 2106 90,
съответстващ на
2106 90 59

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители (с изключение на сиропи от
изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин)
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ex 2106 90,
съответстващ на
2106 90 98

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде (с изключение на протеинови
концентрати и текстурирани протеинови вещества; сложни алкохолни препарати, различни от
тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки;
захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители; препарати, несъдържащи или
съдържащи по-малко от 1,5 % млечни мазнини, несъдържащи или съдържащи по-малко от
5 % захароза или изоглюкоза, несъдържащи или съдържащи по-малко от 5 % глюкоза или
нишесте или скорбяла)

ex 3302 10,
съответстващ на
3302 10 29

Препарати на базата на ароматични вещества, от видовете, използвани за производството на
напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, и с
действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 0,5 % vol (с изключение на
препаратите, несъдържащи или съдържащи по-малко от 1,5 % млечни мазнини, несъдържащи
или съдържащи по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, несъдържащи или съдържащи помалко от 5 % глюкоза или нишесте или скорбяла)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА
ПРОИЗХОД НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. В съответствие с член 113 от настоящото споразумение ЕС може да предоставя на държавите по СИП ЮАОР подкрепа
за изграждане на капацитет, за да ги подпомогне при подготовката за прилагането на правилата за произход на
настоящото споразумение. Предложените дейности може да включват семинари, групи по проекти, посещения на
експерти и обучение.
2. Що се отнася до кумулацията в рамките на общата система за преференции, след оказването на подкрепа за
изграждането на капацитета, както е посочено по-горе, може да бъде направена оценка на прилагането и да бъдат
дадени съответни препоръки. Освен това когато според ЕС или ЮАОР възникнат трудности при прилагането,
оценяването на оперативния капацитет на държавите по СИП ЮАОР за управление и контрол на прилагането на
съответните разпоредби ще бъде извършено съвместно от експерти от Европейската комисия, държавата — членка на
ЕС, и държава по СИП ЮАОР. Резултатите от това оценяване ще бъдат представени на Комитета, с цел приемане на
подходящи мерки за подобряване на положението, когато е необходимо, и за прецизно определяне на полаганите от
ЕС усилия за изграждане на капацитет.

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/2069

ПРИЛОЖЕНИЕ ХI
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Княжество Андора
1. Продуктите с произход от Княжество Андора, попадащи в обхвата на глави 25 — 97 от Хармонизираната система, се
приемат от държавите по СИП ЮАОР като продукти с произход от ЕС по смисъла на настоящото споразумение.
2. Продуктите с произход от държавите по СИП ЮАОР, попадащи в обхвата на глави 25 — 97 от Хармонизираната
система, които са допуснати за свободно обращение в ЕС, се ползват от същия статут в Княжество Андора.
3. Протокол 1 се прилага mutatis mutandis за целите на определянето дали горепосочените продукти притежават статут
на продукти с произход.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно Република Сан Марино
1. Продуктите с произход от Република Сан Марино се приемат от държавите по СИП ЮАОР като продукти с произход
от ЕС по смисъла на настоящото споразумение.
2. Продуктите с произход от държавите по СИП ЮАОР, които са допуснати за свободно обращение в ЕС, се ползват от
същия статут в Република Сан Марино.
3. Протокол 1 се прилага mutatis mutandis за целите на определянето дали горепосочените продукти притежават статут
на продукти с произход.
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ПРОТОКОЛ 2
Административна взаимопомощ по митнически въпроси
Член 1
Определения
По смисъла на настоящия протокол:
а) „стоки“ означава всички стоки, попадащи в обхвата на Хармонизираната система, независимо от обхвата на настоящото
споразумение;
б) „митническо законодателство“ означава всички законови или подзаконови разпоредби, приложими на територията на
конкретна страна, които уреждат вноса, износа и транзита на стоки и тяхното поставяне под всякакъв друг
митнически режим или процедура, включително мерките за забрана, ограничение и контрол;
в) „запитващ орган“ означава компетентен административен орган, който е определен от конкретна страна за целите на
изпълнението на настоящия протокол и който отправя искане за помощ въз основа на настоящия протокол;
г) „запитан орган“ означава компетентен административен орган, който е определен от конкретна страна за целите на
изпълнението на настоящия протокол и който получава искане за помощ въз основа на настоящия протокол;
д) „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, чиято самоличност е определена или може
да бъде определена;
е) „операция в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на
митническото законодателство.
Член 2
Приложно поле
1.
Страните си оказват взаимопомощ в областите от тяхната компетентност по реда и условията, определени в
настоящия протокол, за да се гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез
предотвратяване, разследване и борба с операциите в нарушение на това законодателство.
2.
Помощта по митнически въпроси, предвидена в настоящия протокол, е приложима за всеки административен орган
на страните, от чиято компетентност е прилагането на настоящия протокол. Тя не засяга разпоредбите, уреждащи взаимо
помощта по наказателноправни въпроси. Също така, тя не се прилага по отношение на информация, събрана по силата на
правомощия, упражнявани по искане на съдебен орган, освен ако не е получено предварителното съгласие на този орган
за това.
3.
Помощта по въпроси, свързани с възстановяването на мита, данъци или глоби, е извън обхвата на настоящия
протокол.

Член 3
Помощ при поискване
1.
По искане на запитващия орган запитаният орган му предоставя цялата относима информация, която би му
позволила да осигури правилното прилагане на митническото законодателство, включително информация относно
констатирани или планирани дейности, които са или биха могли да представляват операции в нарушение на
митническото законодателство.
2.

По искане на запитващия орган запитаният орган го уведомява дали:

а) стоките, изнесени от територията на една от страните, са били законно внесени на територията на другата страна, като
при необходимост уточнява митническата процедура, приложена по отношение на посочените стоки;
б) стоките, внесени на територията на една от страните, са били законно изнесени от територията на другата страна, като
при необходимост уточнява митническата процедура, приложена по отношение на посочените стоки.
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3.
По искане на запитващия орган запитаният орган предприема, в рамките на законовите или подзаконови
разпоредби, регламентиращи дейността му, необходимите мерки, за да гарантира упражняването на специален надзор
върху:
а) физически или юридически лица, по отношение на които са налице основателни причини да се счита, че участват или
са участвали в операции в нарушение на митническото законодателство;
б) местата, където са складирани или могат да бъдат складирани стоки по такъв начин, че са налице основателни
причини да се счита, че посочените стоки са предназначени за използване при операции в нарушение на митническото
законодателство;
в) стоките, които са транспортирани или могат да бъдат транспортирани по такъв начин, че са налице основателни
причини да се счита, че посочените стоки са предназначени за използване при операции в нарушение на митническото
законодателство, и
г) транспортните средства, които са използвани или могат да бъдат използвани по такъв начин, че са налице основателни
причини да се счита, че посочените транспортни средства са предназначени за използване при операции в нарушение
на митническото законодателство.

Член 4
Помощ без отправено искане

Страните си оказват взаимопомощ по своя собствена инициатива и в съответствие със своите законови или подзаконови
разпоредби, ако считат това за необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, и по-специално
чрез предоставяне на получена от тях информация, която се отнася до:
а) операции, които са или изглежда, че са в нарушение на митническото законодателство, и които могат да бъдат от
интерес за другата страна;
б) нови средства или методи, използвани за извършване на операции в нарушение на митническото законодателство;
в) стоки, за които е известно, че са предмет на операции в нарушение на митническото законодателство;
г) физически или юридически лица, по отношение на които са налице основателни причини да се счита, че участват или
са участвали в операции в нарушение на митническото законодателство, и
д) транспортни средства, по отношение на които са налице основателни причини да се счита, че са били, са или могат да
бъдат използвани при операции в нарушение на митническото законодателство.

Член 5
Предоставяне на документи и уведомления

1.
По искане на запитващия орган запитаният орган предприема, в съответствие с приложимите спрямо него законови
или подзаконови разпоредби, всички необходими мерки с цел:
а) предоставяне на всякакви документи, издадени от запитващия орган и влизащи в обхвата на настоящия протокол, на
адресат, който пребивава или е установен на територията на запитания орган, и при необходимост
б) уведомяване за всякакви решения, издадени от запитващия орган и влизащи в обхвата на настоящия протокол, на
адресат, който пребивава или е установен на територията на запитания орган.
2.
Исканията за предоставяне на документи или за уведомяване за решения се изготвят писмено на официален език на
запитания орган или на език, приемлив за този орган.
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Член 6
Форма и съдържание на исканията за помощ
1.
Исканията за помощ в съответствие с настоящия протокол се отправят в писмен вид. Те са придружени от
документите, необходими за удовлетворяването им. Когато неотложни обстоятелства налагат това, могат да се приемат и
устни искания, които обаче трябва незабавно да бъдат потвърдени писмено. Исканията могат да се отправят и в
електронна форма.
2.

Исканията по параграф 1 съдържат следната информация:

а) наименование на запитващия орган;
б) исканата мярка;
в) предмет и мотив за искането;
г) законовите или подзаконовите разпоредби и други свързани правни елементи;
д) възможно най-точни и пълни сведения за физическите или юридическите лица, за които се отнася искането, както и
е) обобщена информация за относимите факти и вече проведените разследвания.
3.
Исканията се изготвят на официален език на запитания орган или на език, който е приемлив за този орган. Това
изискване не се прилага за документите, които придружават искането по параграф 1.
4.
Ако искането не отговаря на гореизложените формални изисквания, може да бъде поискано то да бъде поправено
или допълнено. Междувременно могат да бъдат предприети обезпечителни мерки.

Член 7
Изпълнение на исканията
1.
За да удовлетвори дадено искане за помощ, запитаният орган пристъпва към действия в рамките на своята
компетентност и налични ресурси, така както би действал за своя сметка или по искане на други органи на същата
страна, като предоставя вече притежаваната от него информация и пристъпва или възлага да се пристъпи към подходящо
разследване. Тази разпоредба се прилага и за всеки друг орган, до когото е било отнесено искането от запитания орган,
когато последният не може да действа самостоятелно.
2.
Исканията за помощ се изпълняват в съответствие със законовите или подзаконовите разпоредби на запитаната
страна.
3.
Надлежно упълномощени длъжностни лица на една от страните могат със съгласието на другата страна и при
условията, определени от последната:
а) да получат в помещенията на запитания орган или на всеки друг имащ отношение орган съгласно параграф 1
информация във връзка с действия, които са или може да представляват операции в нарушение на митническото
законодателство, от която запитващият орган се нуждае за целите на настоящия протокол;
б) да присъстват при разследванията, провеждани на територията на другата страна.

Член 8
Форма, под която трябва да се съобщава информацията
1.
Запитаният орган писмено съобщава на запитващия орган резултатите от разследванията, придружени от относимите
документи, заверени копия или други книжа.
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При поискване посочената в параграф 1 информация може да бъде в електронна форма.

3.
Оригиналите на документите се предават единствено при поискване, в случаите, когато заверените копия се окажат
недостатъчни. Тези оригинали се връщат при първа възможност.

Член 9
Изключения от задължението за предоставяне на помощ
1.
Поисканата помощ може да бъде отказана или да бъде обвързана с изпълнението на определени условия или
изисквания, ако засегната страна прецени, че помощта по реда на настоящия протокол:
а) би могла да накърни суверенитета на държава по СИП ЮАОР или на държава — членка на Европейския съюз, от
която е поискано да окаже помощ по реда на настоящия протокол, или
б) би могла да подкопае обществения интерес, сигурността или да накърни други съществени интереси, по-специално в
случаите, посочени в член 10, параграф 2 от настоящия протокол, или
в) предполага нарушаването на промишлена, търговска или професионална тайна.
2.
Оказването на помощта може да бъде отложено от запитания орган с аргумента, че то ще попречи на провеждано в
момента разследване, наказателно преследване или съдебно производство. В такъв случай запитаният орган се свързва със
запитващия орган, за да установи дали помощта може да бъде предоставена в съответствие с реда или условията, за които
запитаният орган може да настоява.
3.
Ако запитващият орган търси помощ, каквато самият той не би могъл да предостави, ако такава бъде поискана от
него, в своето искане той обръща внимание на този факт. В такива случаи решението как да отговори на това искане се
оставя на преценката на запитания орган.

4.
В случаите по параграфи 1 и 2 решението на запитания орган и мотивите за него трябва да бъдат съобщени
своевременно на запитващия орган.

Член 10
Обмен на информация и поверителност

1.
Всяка информация, съобщена под каквато и да било форма в съответствие с настоящия протокол, е поверителна или
с ограничен достъп, в зависимост от правилата, приложими във всяка от страните. Тя попада в обхвата на задължението
за опазване на професионалната тайна и се ползва от защитата, осигурявана за подобна информация от приложимите
законови разпоредби на страната, която я е получила, както и от съответните разпоредби, приложими за органите на ЕС.

2.
Лични данни могат да се обменят само ако страната, която евентуално ще ги получи, се съгласи да осигури на тези
данни адекватно ниво на защита. За тази цел страните взаимно се информират за приложимите на тяхна територия
правила, включително, когато е целесъобразно, за законовите разпоредби в сила в държавите — членки на Европейския
съюз.

3.
Използването на информация, получена съгласно настоящия протокол, в рамките на съдебни или административни
производства, образувани вследствие констатиране на операции в нарушение на митническото законодателство, се счита за
използване за целите на настоящия протокол. Поради това страните могат да използват като доказателство в своите
протоколи, доклади и свидетелски показания, както и в хода на съдебни производства и наказателния процес, получената
информация и консултираните документи в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол. Компетентният орган,
който е предоставил тази информация или е дал достъп до въпросните документи, бива уведомен за това използване.
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4.
Получената информация се използва единствено за целите на настоящия протокол. Когато една от страните желае да
използва такава информация за други цели, тя трябва да получи предварителното писмено съгласие на органа, който я е
предоставил. В този случай при използването на информацията важат ограниченията, наложени от този орган.

Член 11
Експерти и свидетели
Служител на запитания орган може да бъде упълномощен да се яви, в рамките на предоставените му пълномощия, в
качеството на експерт или свидетел в съдебни и административни производства, образувани по въпроси, попадащи в
обхвата на настоящия протокол, и да представи евентуално необходимите за целите на производството предмети,
документи или заверени копия от тях. В искането за явяване трябва конкретно да бъде посочено пред кой съдебен или
административен орган трябва да се яви служителят, по какви въпроси и въз основа на каква заемана длъжност или в
какво качество служителят ще бъде разпитан.

Член 12
Разходи във връзка с помощта
Страните се отказват от всякакви взаимни претенции за възстановяване на направените разходи във връзка с прилагането
на настоящия протокол, с изключение, доколкото е целесъобразно, на разходите на експертите и свидетелите, както и на
устните и писмените преводачи, които не са на държавна служба.

Член 13
Прилагане
1.
Прилагането на настоящия протокол се възлага, от една страна, на митническите органи на държавите по СИП
ЮАОР, а от друга страна — на компетентните служби на Европейската комисия и, при необходимост, на митническите
органи на държавите — членки на Европейския съюз. Те вземат решения относно всички практически мерки и
разпоредби, необходими за неговото прилагане, като вземат предвид действащите правила, и по-специално тези в областта
на защитата на данните.
2.
Страните се консултират помежду си и впоследствие взаимно се информират за подробните правила за прилагане,
които са приети в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14
Изменения
Страните могат да предлагат на Комитета по търговия и развитие изменения, които според тях следва да бъдат направени
в настоящия протокол.

Член 15
Заключителни разпоредби
1.
Настоящият протокол допълва, а не препятства прилагането на каквито и да било споразумения за административна
взаимопомощ, които са сключени или могат да бъдат сключени между страните, нито препятства предоставянето на поширокообхватна взаимопомощ съгласно такива споразумения.

16.9.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/2075

2.
Разпоредбите на настоящия протокол не засягат задълженията на страните, произтичащи от други международни
споразумения или спогодби.
3.
Разпоредбите на настоящия протокол не засягат разпоредбите на ЕС, уреждащи предаването между компетентните
служби на Европейската комисия и митническите органи на държавите — членки на Европейския съюз, на всякаква
информация, получена съгласно настоящия протокол, която би могла да представлява интерес за ЕС.
4.
Независимо от разпоредбите на параграф 1, разпоредбите на настоящия протокол имат предимство пред
разпоредбите на всяко двустранно споразумение за взаимопомощ, което е или може да бъде сключено между отделни
държави — членки на Европейския съюз, и държава по СИП ЮАОР, доколкото разпоредбите на това двустранно
споразумение са или биха могли да се окажат несъвместими с тези на настоящия протокол.
5.
По отношение на въпроси, свързани с прилагането на настоящия протокол, страните провеждат консултации
помежду си за тяхното решаване в рамките на Специалния комитет по митниците и улесняването на търговията, създаден
с член 50 от настоящото споразумение.
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ПРОТОКОЛ 3
Географски означения и търговия с вина и спиртни напитки
КАТО ПРИПОМНЯТ Споразумението между Европейската общност и Република Южна Африка относно търговията с вина,

подписано в Паарл на 28 януари 2002 г., и Споразумението между Европейската общност и Южноафриканската
република относно търговията със спиртни напитки, подписано в Паарл на 28 януари 2002 г.;
В КАЧЕСТВОТО СИ НА СТРАНИ по Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (СТРС) между Европейската

общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, подписано в Претория
на 11 октомври 1999 г., Споразумението под формата на размяна на писма, предвиждащо временното прилагане на
Споразумението между Европейската общност и Южноафриканската република относно търговията с вина, сключено на
28 януари 2002 година, и Споразумението под формата на размяна на писма, предвиждащо временното приложение на
Споразумението между Европейската общност и Южноафриканската република относно търговията със спиртни напитки
от 28 януари 2002 година;
КАТО ЖЕЛАЯТ да насърчат развитието на географските означения, определяни като означения, служещи за идентифи

циране на дадена стока като произхождаща от територията на страна или от регион или местност на тази територия,
когато дадено качество, репутация или друга характеристика на стоката основно се свързва с географския произход, по
смисъла на член 22, параграф 1 от Споразумението ТРИПС;
КАТО ПРИЗНАВАТ важността за техните икономики на сектора на напитките, както и необходимостта да се улесни

търговията с лозаро-винарски продукти и спиртни напитки между тях,

Член 1
Прилагане на протокола
1.

Разпоредбите на настоящия протокол се прилагат за Южна Африка и ЕС (наричани по-долу „страните“).

2.
Всяка друга държава по СИП ЮАОР може да се присъедини към настоящия протокол само във връзка с
географските означения, като подаде молба за тази цел до Специалния комитет по географските означения и търговията с
вина и спиртни напитки, предвиден в член 13 от настоящия протокол (наричан по-долу „специалният комитет“).
3.
Този комитет може да представя на Съвместния съвет предложения за изменения в настоящия протокол във връзка
с разглеждането и одобряването на кандидатурата за присъединяване на съответната държава по СИП ЮАОР в
съответствие с член 117 от настоящото споразумение.

ЧАСТ 1

Географски означения
Член 2
Приложно поле
1.
Тази част урежда признаването и закрилата на географските означения, с които са обозначени продуктите, спадащи
към категориите продукти, посочени в заглавията на съответните раздели на приложение I към настоящия протокол, и с
произход от териториите на страните.
2.
С разпоредбите на настоящата част се допълват и конкретизират правата и задълженията на страните по Споразу
мението ТРИПС и по други действащи многостранни споразумения, по които те са страни, поради което никоя от
разпоредбите на настоящата част не противоречи, нито е в ущърб на разпоредбите на такова многостранно споразумение.
3.
За целите на настоящата част определението за „географско означение“ е съвместимо със залегналото в член 22,
параграф 1 от Споразумението ТРИПС.
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Член 3
Закрила на установени географски означения
1.
ЕС осигурява закрилата на географските означения на Южна Африка, изброени в приложение I към настоящия
протокол, в зависимост от нивото на закрила, предвидено в настоящия протокол.
2.
ЕС осигурява закрилата на географските означения на ЕС, изброени в приложение I към настоящия протокол, в
зависимост от нивото на закрила, предвидено в настоящия протокол.
3.
Когато за всички географски означения, съответно на ЕС или Южна Африка, изброени в приложение I към
настоящия протокол и идентифицирани в него като географски означения, за които като дата на приоритет е посочена
„датата на влизане в сила“, е осигурена закрила в съответствие с параграфи 1 или 2, всяка страна уведомява другата страна
за приложената закрила.

Член 4
Право на използване на географските означения
1.
Географско означение, ползващо се с правна закрила съгласно настоящата част, може да бъде използвано от всеки
икономически субект, ангажиран с предлагането на пазара на въпросния продукт, при съобразяване със съответната
продуктова спецификация.
2.
Когато дадено географско означение се ползва със закрила съгласно настоящата част, използването на такова
защитено наименование не е обвързано с никаква регистрация на ползвателите, нито с допълнителни разходи.

Член 5
Обхват на закрилата
1.
Географските означения по член 3, изброени в приложение I към настоящия протокол, както и добавените по реда
на член 7 от настоящия протокол, се ползват със закрила срещу:
а) всяка пряка или непряка търговска употреба на защитено наименование:
— по отношение на сравними продукти, които не съответстват на продуктовата спецификация на защитеното
наименование, или
— доколкото такава употреба е свързана с използване на репутацията на съответното географско означение;
б) всяка злоупотреба, подражание или позоваване, включително:
— използване успоредно с посочване на истинския произход на въпросния продукт;
— използване посредством превод, транскрибиране или транслитериране;
— използване заедно с такива думи, като „разновидност“, „вид“, „стил“, „имитация“, „метод“ или подобни думи или
изрази;
в) всяко друго невярно или заблуждаващо обозначение по отношение на източника, произхода, естеството или
съществените качества на сходен продукт върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или
документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде невярна
представа за неговия произход;
г) всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителя относно истинския произход на сходен
продукт.
2.

Защитените географски означения не се считат за превърнали се в родови на територията на страните.

3.
Настоящият протокол по никакъв начин не накърнява правото на което и да било лице в рамките на търговската си
дейност да използва името на това лице или името на деловия предшественик на това лице, с изключение на случаите,
когато това име се използва по подвеждащ потребителите начин.
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4.
Когато в хода на преговорите с трета страна Южна Африка или ЕС предложи да бъде поставено под закрила
географско означение на тази трета страна и въпросното наименование е пълен или частичен омоним на географско
означение на другата страна, последната се уведомява за това и ѝ се предоставя възможност да изрази мнението си, преди
наименованието да стане защитено.
5.
Нищо в настоящата част не задължава Южна Африка, нито ЕС да постави под закрила географско означение, което
не е или престава да бъде защитено в своята държава на произход. Южна Африка и ЕС се уведомяват взаимно, когато
дадено географско означение престане да бъде защитено в държавата си на произход.

Член 6
Връзка между географските означения и търговските марки
1.
Страните отказват да регистрират или обявяват за недействителна търговска марка, по отношение на която е налице
някоя от ситуациите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящия протокол, и която се отнася до същия вид продукт,
при условие че е подадена заявка за регистрация на марката след датата на заявката за регистрация на географското
означение на въпросната територия. В случай на обявяване на недействителност компетентен орган на една от страните
може да предвиди обявяването на недействителността да стане едва след надлежно подадена заявка от заинтересована
страна, постъпила по реда, предписан от приложимото законодателство.
2.
По отношение на географските означения, изброени в приложение I към настоящия протокол към датата на влизане
в сила на последния, датата на заявката за закрила, посочена в параграф 1, е датата на приоритет, посочена в
приложение I към настоящия протокол, без да се засяга по-нататъшната валидност, по отношение на търговска марка,
която предхожда по време тази дата, на правата, свързани с приоритета, които са били упражнявани на територията на
една от страните непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящия протокол.
3.
По отношение на географските означения, посочени в член 7 от настоящия протокол, датата на заявката за закрила,
посочена в параграф 1, е датата на получаване от една от страните на искане на другата страна за поставяне под закрила
на географско означение, при условие че въпросното географско означение впоследствие е защитено от страната получател.
4.
Закрилата на дадено географско означение съгласно член 5 от настоящия протокол не засяга възможността за
продължаване на използването на търговска марка, за която е подадена заявка за регистрация, която е регистрирана или
установена в случай на добросъвестно използване, на територията на която и да било от страните преди датата на
подаване на заявката за закрила на географското означение, при условие че в законодателството на въпросната страна не
са предвидени основания за обявяването на търговската марка за недействителна или за заличаването ѝ. Датата на
заявката за закрила на географското означение се определя в съответствие с разпоредбите на параграфи 2 и 3.
5.
По отношение на географските означения, изброени в приложение I към настоящия протокол и идентифицирани в
него като географски означения, за дата на приоритет на които се счита „датата на влизане в сила“, се приема, че
подадената между датата на публикуване с оглед получаване на коментари или противопоставяне на въпросните
географски означения и датата на влизане в сила на настоящия протокол заявка за търговска марка, по отношение на
която е налице някоя от ситуациите, посочени в член 5, параграф 1 от настоящия протокол, е недобросъвестно подадена.

Член 7
Добавяне на географски означения с оглед на тяхната закрила
1.
Южна Африка и ЕС могат да добавят географски означения към списъците в приложение I към настоящият
протокол в съответствие с процедурите, описани в член 13 от настоящия протокол.
2.
Дадено наименование не може да се добави към списъка в приложение I към настоящия протокол, ако на
територията на една от страните то е в противоречие с името на сорт растение, включително сорт грозде, или порода
животни и вследствие на това има вероятност да заблуди потребителите по отношение на истинския произход на
продукта, или ако изцяло включва родово понятие за сходен продукт.
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3.
Ако дадено географско означение по член 3 или член 7, параграф 1 от настоящия протокол е пълен или частичен
омоним на географско означение, което е защитено или е предложено да бъде защитено на територията на съответната
страна:
а) закрила се предоставя на всяко едно означение, при условие че е използвано добросъвестно и при надлежно зачитане
на местните и традиционните употреби и действителния риск от объркване;
б) без да се засягат разпоредбите на член 23 от Споразумението ТРИПС, Южна Африка и ЕС съвместно определят практи
ческите условия на употреба, при които напълно или частично омонимните географски означения ще бъдат разграни
чавани помежду си, като се отчита необходимостта да се гарантира справедливо третиране на съответните произво
дители и да се предотврати въвеждането в заблуждение на потребителите;
в) напълно или частично омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителя, като му внушава, че
продуктите произхождат от друга територия, не подлежи на закрила, дори ако наименованието точно съответства на
действителната територия, регион или място на произход на въпросния продукт.
4.
Южна Африка и ЕС не са длъжни да поставят под закрила конкретно географско означение, когато с оглед на
ползваща се с известност или общоизвестна търговска марка има вероятност закрилата да заблуди потребителите по
отношение на действителната идентичност на продукта.
5.
Без да се засяга параграф 4, страните осигуряват закрила на конкретно географско означение и когато съществува
предходна търговска марка по смисъла на член 6, параграф 4 от настоящия протокол.
6.
С оглед развитието на географските означения в Южна Африка, Южна Африка може да представи до тридесет (30)
наименования, които да бъдат приоритетно поставени под закрила в съответствие с член 13 от настоящия протокол.
ЕС своевременно подлага тези заявки на своите вътрешни процедури.

Член 8
Осигуряване прилагането на закрилата
1.
Страните осигуряват прилагането на закрилата, предвидена в членове 3—7 от настоящия протокол, посредством
подходящо административно действие от страна на органите на публичната власт и наличните юридически инстанции,
създадени съгласно националното или регионалното законодателство на всяка една от страните. Те осигуряват
прилагането на такава закрила и по искане на заинтересована страна.
2.
Доколкото националното и регионалното законодателство предвиждат механизми за обезпечаване на прилагането,
които са равностойни на приложимите във връзка със сравними цели по обезпечаване на прилагането в областта на
етикетирането, производството и интелектуалната собственост, се счита, че те отговарят на изискванията на параграф 1.

Член 9
Сътрудничество в областта на управлението на географските означения
1.
ЕС и Южна Африка се уведомяват взаимно и могат да направят публично достояние продуктовите спецификации
или техните резюмета, а също и звената за контакт във връзка с разпоредбите относно контрола, съответстващи на
защитените съгласно настоящата част географски означения на другата страна.
2.
Географските означения, защитени съгласно настоящата част, могат да бъдат отменени единствено от страната, от
чиято територия произхожда продуктът.
3.
Всеки въпрос, произтичащ от продуктовата спецификация на защитено наименование, се разглежда от специалния
комитет. По смисъла на настоящата част под продуктова спецификация се разбира продуктовата спецификация,
включително евентуалните изменения в нея, одобрена(и) от органите на страната, от чиято територия произхожда
продуктът.
4.
Разпоредбите на настоящата част не засягат правото да се търси признаване и закрила на географско означение
съгласно приложимото законодателство на Южна Африка или ЕС.
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ЧАСТ 2

ТЪрговия с лозаро-винарски продукти и спиртни напитки
Член 10
Приложно поле и обхват
Настоящата част се отнася за лозаро-винарските продукти и спиртните напитки, спадащи към позиции 2204 и 2208 от
Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана по-долу „Хармони
зираната система“, подписана в Брюксел на 14 юни 1983 г.

Член 11
Практики за производство на лозаро-винарски продукти
1.
ЕС разрешава вноса и предлагането на пазара на неговата територия на лозаро-винарски продукти, предназначени за
консумация от човека, с произход от Южна Африка и произведени в съответствие със:
а) продуктовите определения, разрешени в Южна Африка съгласно законите и подзаконовите нормативни актове,
посочени в раздел А.1, буква а) от приложение II към настоящия протокол;
б) енологичните практики и ограниченията, разрешени в Южна Африка съгласно законите и подзаконовите нормативни
актове, посочени в раздел A.1, буква б) от приложение II към настоящия протокол или одобрени по друг начин за
употреба във вина, предназначени за износ, от компетентния орган, доколкото те са препоръчани и публикувани от
Международната организация по лозата и виното, наричана по-долу „OIV“, и
в) допълнителните енологични практики и ограничения, приети съвместно от страните при условията, предвидени в
раздел A.1, буква в) от приложение II към настоящия протокол.
2.
Южна Африка разрешава вноса и предлагането на пазара на нейната територия на лозаро-винарски продукти,
предназначени за консумация от човека, с произход от ЕС и произведени в съответствие със:
а) определенията на продуктите, разрешени в ЕС съгласно законите и подзаконовите нормативни актове, посочени в
раздел Б.1, буква а) от приложение II към настоящия протокол;
б) енологичните практики и ограниченията, разрешени в Европейския съюз съгласно законите и подзаконовите
нормативни актове, посочени в раздел Б.1, буква б) от приложение II към настоящия протокол, доколкото те са
препоръчани и публикувани от OIV, и
в) допълнителните енологични практики и ограничения, приети съвместно от страните при условията, предвидени в
раздел Б.1, буква в) от приложение II към настоящия протокол.
3.
Страните могат съвместно да решат, посредством изменение на приложение II към настоящия протокол, да добавят,
изтрият или изменят отделни позовавания на определенията на продуктите, както и на енологичните практики и
ограничения. Подобни решения се приемат от специалния комитет в съответствие с неговите процедури.
4.
По отношение на енологичните практики страните потвърждават отново поетите от тях в рамките на СТО
ангажименти във връзка с националното третиране и принципа на най-облагодетелствана нация, по-специално с оглед на
техните ангажименти по член 40 от настоящото споразумение.

Член 12
Сертифициране на вината и спиртните напитки
1.
По отношение на лозаро-винарските продукти и спиртните напитки, внасяни от Южна Африка и пуснати на пазара
на ЕС, документацията и сертифицирането, които могат да бъдат изискани от Европейския съюз, се свеждат до
предвидените в раздел А.2 от приложение II към настоящия протокол.
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2.
По отношение на лозаро-винарските продукти и спиртните напитки, внасяни от ЕС и пуснати на пазара на Южна
Африка, документацията и сертифицирането, които могат да бъдат изискани от Южна Африка, се свеждат до
предвидените в раздел Б.2 от приложение II към настоящия протокол.

ЧАСТ 3

Общи разпоредби
Член 13
Специален комитет
1.
Страните с настоящото създават Специален комитет по географските означения и търговията с вина и спиртни
напитки, със задача да следи развитието на настоящия протокол, да задълбочи сътрудничеството между тях, да обменя
информация, и по-специално продуктовите спецификации или техните резюмета, и да подобри техния диалог във връзка с
географските означения.
2.
С посредничеството на специалния комитет страните поддържат връзка помежду си по всички въпроси, свързани с
прилагането и действието на настоящия протокол. В частност, страните осигуряват своевременното си взаимно
уведомяване за изменения на закони и подзаконови нормативни актове по въпроси, попадащи в обхвата на настоящия
протокол, които имат отражение върху продуктите, търгувани между тях.
3.
Специалният комитет следи за правилното действие на настоящия протокол и може да отправя препоръки и приема
решения с консенсус.
4.
Чрез дерогация от член 117 от настоящото споразумение специалният комитет може да реши да промени
приложенията към настоящия протокол, включително областите на сътрудничество, изброени в член 14, параграф 1 от
настоящия протокол.
5.

Специалният комитет приема свой собствен процедурен правилник.

Член 14
Сътрудничество и предотвратяване на спорове
1.
Страните си сътрудничат по въпроси, свързани с географските означения и търговията с вина и спиртни напитки, и
по-специално:
а) определенията на продуктите, сертифицирането и етикетирането на вината;
б) употребата на сортовете грозде във винопроизводството и тяхното отбелязване при етикетирането;
в) употребата на традиционни формулировки при етикетирането на вината;
г) определенията на продуктите, сертифицирането и етикетирането на спиртните продукти;
д) въпросите от взаимен интерес, свързани с продуктите, класирани в позиция 2205 от ХС, и
е) въпросите, свързани с прикачения документ към размяната на писма в приложение Х към СТРС, предвиден в член 17,
параграф 2 от настоящия протокол.
2.
Разпоредбите, предвидени в част III от настоящото споразумение, се прилагат за всички въпроси от значение,
произтичащи от настоящия протокол, при условие че всяко позоваване на страните визира единствено страните по
настоящия протокол и че всяко позоваване на Комитета по търговия и развитие се тълкува като отнасящо се до
специалния комитет.
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Член 15
Приложими правила
Освен ако в настоящия протокол или споразумението изрично е предвидено друго, вносът и предлагането на пазара на
търгуваните между страните продукти, влизащи в обхвата на настоящия протокол, се осъществяват в съответствие със
законите и подзаконовите нормативни актове, приложими на територията на страната вносител.

Член 16
Прилагане на определени отстъпки, свързани с достъпа до пазари
При условие че се спазва разпоредбата на член 113, параграф 5 от настоящото споразумение и в съответствие с член 113,
параграф 6 от настоящото споразумение, отстъпките, свързани с достъпа до земеделските пазари, посочени в член 24,
параграф 2 и член 25, параграф 1 от настоящото споразумение, които са отбелязани със звездичка (*) в митническите
тарифи в приложения I и II към настоящото споразумение, се предоставят само на страната, която подава уведомлението
по член 3, параграф 3 от настоящия протокол, считано от първо число на месеца, следващ получаването на това
уведомление от другата страна.

Член 17
Връзка с други споразумения
1.
С настоящото се прекратява действието на споразуменията от 2002 г. под формата на размяна на писма, свързани с
временното прилагане на някои споразумения между Европейската общност и Южна Африка относно търговията с вина и
търговията със спиртни напитки.
2.

По отношение на приложението към размяната на писма в приложение Х към СТРС:

а) разпоредбите от настоящия протокол, свързани със закрилата на наименованията Port („Порто“) и Sherry („Шери“) в
настоящия протокол, не засягат прилагането на параграфи 1—4, включително, от посоченото приложение;
б) в параграф 6 от посоченото приложение изречението „Тази помощ ще започне да се предоставя при влизането в сила
на Споразумението за вината и спиртните напитки“ се заменя с изречението „Тази помощ ще започне да се предоставя
от датата на влизане в сила на Протокол 3 относно географските означения и търговията с вина и спиртни напитки
към Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна,и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна“.

Член 18
Преходни мерки
Продукт, който към датата на влизане в сила, е бил произведен, описан и представен в съответствие с националните
закони и подзаконови нормативни актове на страните и с техните двустранни задължения една към друга, но по начин,
забранен от настоящия протокол, може да бъде предлаган на пазара:
а) от търговците на едро или производителите в продължение на три (3) години, и
б) от търговците на дребно до изчерпване на складовите наличности.

Член 19
Заключителни разпоредби
1.

Приложенията към настоящия протокол са неразделна част от него.
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2.
Ако, в съответствие с член 113 от настоящото споразумение, настоящият протокол се прилага временно, всяко
позоваване на датата на влизане в сила се счита за позоваване на датата, от която започва временното прилагане на
настоящото споразумение между Южна Африка и ЕС.
3.
Настоящият протокол е сключен за неопределен срок. Действието му може да бъде прекратено по взаимно съгласие
на страните или във връзка с прекратяването на настоящото споразумение.
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Приложение I към Протокол 3
Списък на географските означения на Южна Африка и ЕС
Забележка i):
В настоящото приложение различните варианти на всяко вписване на географско означение са разделени с наклонена
черта с интервал преди и след нея ( „/“ ).
Забележка ii):
1. Страните си сътрудничат при предоставянето на информация за защитени географски означения. Документацията може
да бъде изискана, за да се даде възможност на една от страните да изпълни задълженията си за надлежна проверка
или само с информативна цел. При условие че се спазват разпоредбите на параграфи 2 и 3, задължението за
предоставяне на обобщена документация не засяга закрилата на географско означение.
2. Предадената документация свидетелства за това, че наименованията отговарят на критериите, за да бъдат определени
като географско означение по смисъла на третото съображение от настоящия протокол, а именно, че означението
служи за идентифициране на дадена стока като произхождаща от територията на една от страните, или от регион или
местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на стоката основно се свързва
с нейния географски произход, по смисъла на член 22, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, и че наименованието е
защитено в нейната държава на произход.
3. Поради необходимостта да се окомплектова документацията, необходима с оглед изпълнението на изискванията за
надлежна проверка на една от страните, страните си сътрудничат и се подпомагат взаимно при изготвянето,
предаването и приемането на документацията. Страните се ангажират да изпълняват тези изисквания за надлежна
проверка в най-кратки срокове и с дължимата обективност.
Раздел А
Географски означения на Южна Африка
Раздел А.1. Селскостопански продукти и храни
Държава

Категория продукти

Географско означение

Дата на приоритет

1

Южна Африка

Билкова настойка

Honeybush / Heuningbos / Honey Дата на влизане в сила
bush tea / Heuningbos tee

2

Южна Африка

Билкова настойка

Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Дата на влизане в сила
Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch

3

Южна Африка

Месо

Karoo meat of origin

Дата на влизане в сила

Раздел А.2. Бира
Държава

Географско означение

Дата на приоритет

—

—

—

Държава

Географско означение

Дата на приоритет

Раздел А.3. Вина

1

Южна Африка

Agterkliphoogte

1.2.2002 г.

2

Южна Африка

Bamboesbaai / Bamboo Bay

1.2.2002 г.
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3

Южна Африка

Banghoek

Дата на влизане в сила

4

Южна Африка

Boberg

1.2.2002 г.

5

Южна Африка

Boesmansrivier / Boesmans River

1.2.2002 г.

6

Южна Африка

Bonnievale

1.2.2002 г.

7

Южна Африка

Bot River

Дата на влизане в сила

8

Южна Африка

Bottelary

1.2.2002 г.

9

Южна Африка

Breede River Valley

1.2.2002 г.

10

Южна Африка

Breedekloof

Дата на влизане в сила

11

Южна Африка

Buffeljags

1.2.2002 г.

12

Южна Африка

Calitzdorp

1.2.2002 г.

13

Южна Африка

Cape Agulhas

Дата на влизане в сила

14

Южна Африка

Cape Point

1.2.2002 г.

15

Южна Африка

Cape South Coast

Дата на влизане в сила

16

Южна Африка

Cederberg

1.2.2002 г.

17

Южна Африка

Lower Orange River / Central Orange River

1.2.2002 г.

18

Южна Африка

Ceres Plateau

Дата на влизане в сила

19

Южна Африка

Citrusdal Mountain

Дата на влизане в сила

20

Южна Африка

Citrusdal Valley

Дата на влизане в сила

21

Южна Африка

Coastal Region

1.2.2002 г.

22

Южна Африка

Constantia

1.2.2002 г.

23

Южна Африка

Darling

1.2.2002 г.

24

Южна Африка

Devon Valley

1.2.2002 г.

25

Южна Африка

Douglas

1.2.2002 г.

26

Южна Африка

Durbanville

1.2.2002 г.

27

Южна Африка

Eastern Cape

Дата на влизане в сила
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Държава

Географско означение

16.9.2016 г.
Дата на приоритет

28

Южна Африка

Eilandia

1.2.2002 г.

29

Южна Африка

Elandskloof

Дата на влизане в сила

30

Южна Африка

Elgin

1.2.2002 г.

31

Южна Африка

Elim

1.2.2002 г.

32

Южна Африка

Franschhoek Valley / Franschhoek

1.2.2002 г.

33

Южна Африка

Goudini

1.2.2002 г.

34

Южна Африка

Greyton

Дата на влизане в сила

35

Южна Африка

Groenekloof

1.2.2002 г.

36

Южна Африка

Hartswater

1.2.2002 г.

37

Южна Африка

Hemel-en-Aarde Ridge

Дата на влизане в сила

38

Южна Африка

Hemel-en-Aarde Valley

Дата на влизане в сила

39

Южна Африка

Herbertsdale

1.2.2002 г.

40

Южна Африка

Hex River Valley

Дата на влизане в сила

41

Южна Африка

Hoopsrivier / Hoops River

1.2.2002 г.

42

Южна Африка

Hout Bay

Дата на влизане в сила

43

Южна Африка

Jonkershoek Valley

1.2.2002 г.

44

Южна Африка

Klaasvoogds

1.2.2002 г.

45

Южна Африка

Klein Karoo

1.2.2002 г.

46

Южна Африка

Klein River

Дата на влизане в сила

47

Южна Африка

Koekenaap

1.2.2002 г.

48

Южна Африка

Kwazulu-Natal

Дата на влизане в сила

49

Южна Африка

Lamberts Bay

Дата на влизане в сила

50

Южна Африка

Langeberg-Garcia

Дата на влизане в сила

51

Южна Африка

Le Chasseur

1.2.2002 г.

52

Южна Африка

Limpopo

Дата на влизане в сила
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Географско означение
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Дата на приоритет

53

Южна Африка

Lutzville Valley

1.2.2002 г.

54

Южна Африка

Malgas

Дата на влизане в сила

55

Южна Африка

Malmesbury

1.2.2002 г.

56

Южна Африка

McGregor

1.2.2002 г.

57

Южна Африка

Montagu

1.2.2002 г.

58

Южна Африка

Napier

Дата на влизане в сила

59

Южна Африка

Northern Cape

Дата на влизане в сила

60

Южна Африка

Nuy

1.2.2002 г.

61

Южна Африка

Olifants River

1.2.2002 г.

62

Южна Африка

Outeniqua

Дата на влизане в сила

63

Южна Африка

Overberg

1.2.2002 г.

64

Южна Африка

Paarl

1.2.2002 г.

65

Южна Африка

Papegaaiberg

1.2.2002 г.

66

Южна Африка

Philadelphia

Дата на влизане в сила

67

Южна Африка

Piekenierskloof

1.2.2002 г.

68

Южна Африка

Plettenberg Bay

Дата на влизане в сила

69

Южна Африка

Polkadraai Hills

Дата на влизане в сила

70

Южна Африка

Prince Albert Valley

1.2.2002 г.

71

Южна Африка

Riebeekberg

1.2.2002 г.

72

Южна Африка

Rietrivier FS

1.2.2002 г.

73

Южна Африка

Robertson

1.2.2002 г.

74

Южна Африка

Scherpenheuvel

1.2.2002 г.

75

Южна Африка

Simonsberg-Paarl

1.2.2002 г.

76

Южна Африка

Simonsberg-Stellenbosch

1.2.2002 г.

77

Южна Африка

Slanghoek

1.2.2002 г.
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78

Южна Африка

Spruitdrift

1.2.2002 г.

79

Южна Африка

St Francis Bay

Дата на влизане в сила

80

Южна Африка

Stanford Foothills

Дата на влизане в сила

81

Южна Африка

Stellenbosch

1.2.2002 г.

82

Южна Африка

Stilbaai East

Дата на влизане в сила

83

Южна Африка

Stormsvlei

1.2.2002 г.

84

Южна Африка

Sunday's Glen

Дата на влизане в сила

85

Южна Африка

Sutherland-Karoo

Дата на влизане в сила

86

Южна Африка

Swartberg

1.2.2002 г.

87

Южна Африка

Swartland

1.2.2002 г.

88

Южна Африка

Swellendam

1.2.2002 г.

89

Южна Африка

Theewater

Дата на влизане в сила

90

Южна Африка

Tradouw

1.2.2002 г.

91

Южна Африка

Tradouw Highlands

Дата на влизане в сила

92

Южна Африка

Tulbagh

1.2.2002 г.

93

Южна Африка

Tygerberg

1.2.2002 г.

94

Южна Африка

Upper Hemel-en-Aarde Valley

Дата на влизане в сила

95

Южна Африка

Upper Langkloof

Дата на влизане в сила

96

Южна Африка

Vinkrivier / Vink River

1.2.2002 г.

97

Южна Африка

Voor Paardeberg

Дата на влизане в сила

98

Южна Африка

Vredendal

1.2.2002 г.

99

Южна Африка

Walker Bay

1.2.2002 г.

100

Южна Африка

Wellington

1.2.2002 г.

101

Южна Африка

Western Cape

Дата на влизане в сила

102

Южна Африка

Worcester

1.2.2002 г.
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Раздел A.4. Спиртни напитки
Държава

Географско означение

Дата на приоритет

—

—

—

Раздел Б
Географски означения на Европейския съюз
Раздел Б.1. Земеделски продукти и храни
Държава

Категория продукти

Географско означение

Дата на приоритет

1

Чешка република

Плодове, зеленчуци Žatecký chmel
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

2

Дания

Сирена

Дата на влизане в сила

3

Германия

Плодове, зеленчуци Hopfen aus der Hallertau
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

4

Германия

Плодове, зеленчуци Tettnanger Hopfen
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

5

Германия

Месни продукти

6 (1)

Гърция

Плодове, зеленчуци Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

7

Гърция

Плодове, зеленчуци Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστο Дата на влизане в сила
и житни растения, ριάς / Fassolia Gigantes Elefantes Ka
пресни или прерабо storias
тени

8 (2)

Гърция

Сирена

Φέτα / Feta

Дата на влизане в сила

9

Гърция

Сирена

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Дата на влизане в сила

10

Гърция

Маслиново масло

Καλαμάτα / Kalamata

Дата на влизане в сила

11

Гърция

Сирена

Κασέρι / Kasseri

Дата на влизане в сила

12

Гърция

Сирена

Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera

Дата на влизане в сила

13

Гърция

Маслиново масло

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolym Дата на влизане в сила
vari Chanion Kritis

Danablu

Nürnberger Bratwürste / Nürnber Дата на влизане в сила
ger Rostbratwürste
Дата на влизане в сила
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Държава

Категория продукти

Географско означение

16.9.2016 г.
Дата на приоритет

14

Гърция

Плодове, зеленчуци Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia Дата на влизане в сила
и житни растения, Amfissis
пресни или прерабо
тени

15

Гърция

Плодове, зеленчуци Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Ko Дата на влизане в сила
и житни растения, rinthiaki Stafida Vostitsa
пресни или прерабо
тени

16

Гърция

Други
продукти Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis
(подправки и т.н.)

Дата на влизане в сила

17

Гърция

Маслиново масло

Дата на влизане в сила

18

Гърция

Естествени клейове и Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou
смоли

19

Гърция

Маслиново масло

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasit Дата на влизане в сила
hiou Kritis

20

Испания

Маслиново масло

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Дата на влизане в сила
Alta

21

Испания

Маслиново масло

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli Дата на влизане в сила
del Baix Ebre-Montsià

22

Испания

Маслиново масло

Aceite del Bajo Aragón

Дата на влизане в сила

23

Испания

Сирена

Arzùa-Ulloa

Дата на влизане в сила

24

Испания

Плодове, зеленчуци Azafrán de la Mancha
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

25

Испания

Маслиново масло

Дата на влизане в сила

26 (3)

Испания

Плодове, зеленчуци Cítricos Valencianos / Cítrics Valen Дата на влизане в сила
и житни растения, cians
пресни или прерабо
тени

27

Испания

Месни продукти

Dehesa de Extremadura

Дата на влизане в сила

28

Испания

Месни продукти

Guijuelo

Дата на влизане в сила

29

Испания

Сирена

Idiazábal

Дата на влизане в сила

30

Испания

Месни продукти

Jamón de Huelva

Дата на влизане в сила

31

Испания

Месни продукти

Jamón de Teruel

Дата на влизане в сила

32

Испания

Сладкарски изделия

Jijona

Дата на влизане в сила

33

Испания

Маслиново масло

Les Garrigues

Дата на влизане в сила

Λακωνία / Lakonia

Baena

Дата на влизане в сила

16.9.2016 г.
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Държава

Категория продукти

Географско означение

L 250/2091
Дата на приоритет

34

Испания

Сирена

Mahón-Menorca

Дата на влизане в сила

35

Испания

Маслиново масло

Priego de Córdoba

Дата на влизане в сила

36

Испания

Сирена

Queso Manchego

Дата на влизане в сила

37

Испания

Месни продукти

Salchichón de Vic / Llonganissa de Дата на влизане в сила
Vic

38

Испания

Маслиново масло

Sierra de Cádiz

Дата на влизане в сила

39

Испания

Маслиново масло

Sierra de Cazorla

Дата на влизане в сила

40

Испания

Маслиново масло

Sierra de Segura

Дата на влизане в сила

41

Испания

Маслиново масло

Sierra Mágina

Дата на влизане в сила

42

Испания

Маслиново масло

Siurana

Дата на влизане в сила

43

Испания

Месни продукти

Sobrasada de Mallorca

Дата на влизане в сила

44

Испания

Сладкарски изделия

Turrón de Alicante

Дата на влизане в сила

45

Франция

Сирена

Brie de Meaux

Дата на влизане в сила

46

Франция

Сирена

Camembert de Normandie

Дата на влизане в сила

47

Франция

Месни продукти

Canard à foie gras du Sud-Ouest Дата на влизане в сила
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)

48

Франция

Сирена

Comté

Дата на влизане в сила

49

Франция

Сирена

Emmental de Savoie

Дата на влизане в сила

50

Франция

Маслиново масло

Huile d'olive de Haute-Provence

Дата на влизане в сила

51

Франция

Етерично масло

Huile essentielle de lavande de Дата на влизане в сила
Haute-Provence

52

Франция

Рибни продукти

Huîtres Marennes Oléron

Дата на влизане в сила

53

Франция

Месни продукти

Jambon de Bayonne

Дата на влизане в сила

54

Франция

Сирена

Mont d'Or / Vacherin du Haut-Do Дата на влизане в сила
ubs

55

Франция

Плодове, зеленчуци Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen Дата на влизане в сила
и житни растения, mi-cuits
пресни или прерабо
тени

L 250/2092

Официален вестник на Европейския съюз
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Държава

Категория продукти

Географско означение

16.9.2016 г.
Дата на приоритет

56

Франция

Сирена

Reblochon / Reblochon de Savoie

Дата на влизане в сила

57

Франция

Сирена

Roquefort

Дата на влизане в сила

58

Италия

Сосове

Aceto Balsamico di Modena

Дата на влизане в сила

59

Италия

Сосове

Aceto balsamico tradizionale di Mo Дата на влизане в сила
dena

60

Италия

Плодове, зеленчуци Arancia Rossa di Sicilia
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

61

Италия

Сирена

Asiago

Дата на влизане в сила

62

Италия

Месни продукти

Bresaola della Valtellina

Дата на влизане в сила

63

Италия

Плодове, зеленчуци Cappero di Pantelleria
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

64

Италия

Месни продукти

Cotechino Modena

Дата на влизане в сила

65

Италия

Сирена

Fontina

Дата на влизане в сила

66

Италия

Сирена

Gorgonzola

Дата на влизане в сила

67

Италия

Сирена

Grana Padano

Дата на влизане в сила

68

Италия

Плодове, зеленчуци Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

69

Италия

Месни продукти

Mortadella Bologna

Дата на влизане в сила

70

Италия

Сирена

Mozzarella di Bufala Campana

Дата на влизане в сила

71

Италия

Сирена

Parmigiano Reggiano

Дата на влизане в сила

72

Италия

Сирена

Pecorino Romano

Дата на влизане в сила

73

Италия

Сирена

Pecorino Sardo

Дата на влизане в сила

74

Италия

Сирена

Pecorino Toscano

Дата на влизане в сила

75

Италия

Плодове, зеленчуци Pomodoro di Pachino
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

16.9.2016 г.
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L 250/2093
Дата на приоритет

76

Италия

Месни продукти

Prosciutto di Modena

Дата на влизане в сила

77

Италия

Месни продукти

Prosciutto di Parma

Дата на влизане в сила

78

Италия

Месни продукти

Prosciutto di San Daniele

Дата на влизане в сила

79

Италия

Месни продукти

Prosciutto Toscano

Дата на влизане в сила

80

Италия

Сирена

Provolone Valpadana

Дата на влизане в сила

81

Италия

Месни продукти

Speck Alto Adige / Südtiroler Mar Дата на влизане в сила
kenspeck / Südtiroler Speck

82

Италия

Сирена

Taleggio

Дата на влизане в сила

83

Италия

Маслиново масло

Toscano

Дата на влизане в сила

84

Италия

Маслиново масло

Veneto Valpolicella / Veneto Euganei Дата на влизане в сила
e Berici / Veneto del Grappa

85

Италия

Месни продукти

Zampone Modena

86

Кипър

Сладкарски изделия

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Дата на влизане в сила
Geroskipou

87

Унгария

Месни продукти

Szegedi szalámi / Szegedi télisza Дата на влизане в сила
lámi

88

Нидерландия

Сирена

Edam Holland

Дата на влизане в сила

89

Нидерландия

Сирена

Gouda Holland

Дата на влизане в сила

90

Австрия

Сирена

Tiroler Bergkäse

Дата на влизане в сила

91

Австрия

Месни продукти

Tiroler Speck

Дата на влизане в сила

92

Португалия

Плодове, зеленчуци Ananás dos Açores / São Miguel
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

93

Португалия

Маслиново масло

Azeite de Moura

Дата на влизане в сила

94

Португалия

Маслиново масло

Azeite do Alentejo Interior

Дата на влизане в сила

95

Португалия

Маслиново масло

Azeites da Beira Interior (Azeite da Дата на влизане в сила
Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

96

Португалия

Маслиново масло

Azeite de Trás-os-Montes

Дата на влизане в сила

97

Португалия

Маслиново масло

Azeites do Norte Alentejano

Дата на влизане в сила

Дата на влизане в сила

L 250/2094
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Географско означение

16.9.2016 г.
Дата на приоритет

98

Португалия

Маслиново масло

Azeites do Ribatejo

Дата на влизане в сила

99

Португалия

Месни продукти

Chouriça de Carne de Vinhais / Lin Дата на влизане в сила
guiça de Vinhais

100

Португалия

Плодове, зеленчуци Pêra Rocha do Oeste
и житни растения,
пресни или прерабо
тени

Дата на влизане в сила

101

Португалия

Месни продукти

Presunto de Barrancos

Дата на влизане в сила

102

Португалия

Сирена

Queijo S. Jorge

Дата на влизане в сила

103

Португалия

Сирена

Queijo Serra da Estrela

Дата на влизане в сила

104

Португалия

Месни продукти

Salpicão de Vinhais

Дата на влизане в сила

105

Обединеното
кралство

Сирена

White Stilton cheese / Blue Stilton Дата на влизане в сила
cheese

(1) Названията на сортовете „Kalamon“ и „Kalamata“ могат да продължат да се използват върху сходен продукт, при условие че потреби
телят не се въвежда в заблуждение относно естеството на съответния термин или точния произход на продукта.
(2) Сирене, носещо названието „Feta“, използвано в съответствие с настоящия протокол, може да бъде пуснато на пазара в Южна Африка
при следните условия:
— закрила на „Feta“ от гръцки произход;
— едновременно съществуване за предходните търговски марки, установени чрез предишна употреба или по силата на обичайното
право, или регистрирани в съответствие с южноафриканското законодателство;
— за останалите ползватели, използване на названия, като „South African Feta“ или „Feta-Style“, или „Feta-Type“;
— постепенно въвеждане в срок от пет (5) години на изисквания към етикетирането, приложими за всички употреби на „Feta“: i) из
исквания във връзка с държавата на произход, ii) изисквания във връзка с етикетирането на млякото от животински произход, и
iii) посочване на продуктите, необхванати от географско означение, с изключение на идентифицираните като едновременно съще
ствуващи, като „South African Feta“ или „Feta-Style“, или „Feta-Type“ и равностойни термини на други южноафрикански езици.
(3) Названията на сортове, съдържащи или съставени от термина „Valencia“, могат да продължат да се използват върху сходен продукт,
при условие че потребителят не се въвежда в заблуждение относно естеството на съответния термин или точния произход на про
дукта.

Раздел Б.2. Бира
Държава

Географско означение

Дата на приоритет

1

Чешка република

České pivo

Дата на влизане в сила

2

Чешка република

Českobudějovické pivo

Дата на влизане в сила

3

Германия

Bayerisches Bier

Дата на влизане в сила

4

Германия

Bremer Bier

Дата на влизане в сила

5

Германия

Münchener Bier

Дата на влизане в сила

Раздел Б.3. Вина
Държава

Географско означение

Дата на приоритет

1

Германия

Franken

1.2.2002 г.

2

Германия

Mittelrhein

1.2.2002 г.

16.9.2016 г.
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Държава

Географско означение

L 250/2095
Дата на приоритет

3

Германия

Mosel

1.2.2002 г.

4

Германия

Rheingau

1.2.2002 г.

5

Германия

Rheinhessen

1.2.2002 г.

6

Гърция

Αμύνταιο / Amynteo

Дата на влизане в сила

7

Гърция

Κρήτη / Crete

Дата на влизане в сила

8

Гърция

Μακεδονία / Macedonia

Дата на влизане в сила

9

Гърция

Μαντινεία / Mantinia

Дата на влизане в сила

10

Гърция

Νάουσα / Naoussa

Дата на влизане в сила

11

Гърция

Νεμέα / Nemea

Дата на влизане в сила

12

Гърция

Πελοπόννησος / Peloponnese

Дата на влизане в сила

13 (1)

Гърция

Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki

Дата на влизане в сила

14

Гърция

Ρόδος / Rhodes

Дата на влизане в сила

15

Гърция

Σάμος / Samos

Дата на влизане в сила

16

Гърция

Σαντορίνη / Santorini

Дата на влизане в сила

17

Гърция

Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada

Дата на влизане в сила

18

Гърция

Θράκη / Thrace

Дата на влизане в сила

19

Испания

Cataluña

Дата на влизане в сила

20

Испания

Cava

1.2.2002 г.

21

Испания

Empordà

Дата на влизане в сила

22

Испания

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

2.2.1659 г.

23

Испания

Jumilla

1.2.2002 г.

24

Испания

La Mancha

1.2.2002 г.

25

Испания

Málaga

1.2.2002 г.

26

Испания

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

1.2.2002 г.

27

Испания

Navarra

1.2.2002 г.

L 250/2096
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16.9.2016 г.
Дата на приоритет

28

Испания

Penedès

1.2.2002 г.

29

Испания

Priorat

1.2.2002 г.

30

Испания

Rías Baixas

1.2.2002 г.

31

Испания

Ribera del Duero

1.2.2002 г.

32

Испания

Rioja

1.2.2002 г.

33

Испания

Rueda

1.2.2002 г.

34

Испания

Somontano

1.2.2002 г.

35

Испания

Toro

1.2.2002 г.

36

Испания

Utiel-Requena

1.2.2002 г.

37

Испания

Valdepeñas

1.2.2002 г.

38

Испания

Valencia

1.2.2002 г.

39

Франция

Alsace

1.2.2002 г.

40

Франция

Anjou

1.2.2002 г.

41

Франция

Beaujolais

1.2.2002 г.

42

Франция

Beaune / Côte de Beaune

1.2.2002 г.

43

Франция

Bordeaux

1.2.2002 г.

44

Франция

Bourgogne

1.2.2002 г.

45

Франция

Cahors

1.2.2002 г.

46

Франция

Chablis

1.2.2002 г.

47

Франция

Chambertin

1.2.2002 г.

48

Франция

Champagne

26.6.1935 г.

49

Франция

Châteauneuf-du-Pape

1.2.2002 г.

50

Франция

Clos de Vougeot

1.2.2002 г.

51

Франция

Corton

1.2.2002 г.

52

Франция

Côte Rôtie

1.2.2002 г.

16.9.2016 г.
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Дата на приоритет

53

Франция

Côtes de Provence

1.2.2002 г.

54

Франция

Côtes du Rhône

1.2.2002 г.

55

Франция

Côtes du Roussillon

1.2.2002 г.

56

Франция

Graves / Graves de Vayres

1.2.2002 г.

57

Франция

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage / Hermitage / l'Hermi 1.2.2002 г.
tage / Ermitage / l'Ermitage

58

Франция

Languedoc

1.2.2002 г.

59

Франция

Margaux

1.2.2002 г.

60

Франция

Médoc / Haut-Médoc

1.2.2002 г.

61

Франция

Meursault

1.2.2002 г.

62

Франция

Montrachet

1.2.2002 г.

63

Франция

Moselle

1.2.2002 г.

64

Франция

Musigny

1.2.2002 г.

65

Франция

Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages

1.2.2002 г.

66

Франция

Pays d'Oc

1.2.2002 г.

67

Франция

Pessac-Léognan

1.2.2002 г.

68

Франция

Pomerol

1.2.2002 г.

69

Франция

Pommard

1.2.2002 г.

70

Франция

Quincy

1.2.2002 г.

71

Франция

Romanée Conti

1.2.2002 г.

72

Франция

Saint-Estèphe

1.2.2002 г.

73

Франция

Saint-Émilion

1.2.2002 г.

74

Франция

Saint-Julien

1.2.2002 г.

75

Франция

Sancerre

1.2.2002 г.

76

Франция

Sauternes

1.2.2002 г.

77

Франция

Touraine

1.2.2002 г.

L 250/2098
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Дата на приоритет

78

Франция

Val de Loire

1.2.2002 г.

79

Франция

Volnay

1.2.2002 г.

80

Италия

Asti

1.2.2002 г.

81

Италия

Barbaresco

1.2.2002 г.

82

Италия

Bardolino / Bardolino Superiore

1.2.2002 г.

83

Италия

Barolo

1.2.2002 г.

84

Италия

Brachetto d'Acqui / Acqui

1.2.2002 г.

85

Италия

Brunello di Montalcino

1.2.2002 г.

86

Италия

Campania

1.2.2002 г.

87

Италия

Chianti

1.2.2002 г.

88

Италия

Conegliano Valdobbiadene — Prosecco / Conegliano — Дата на влизане в сила
Prosecco / Valdobbiadene — Prosecco

89

Италия

Alba

1.2.2002 г.

90

Италия

Franciacorta

1.2.2002 г.

91

Италия

Lambrusco di Sorbara

1.2.2002 г.

92

Италия

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

1.2.2002 г.

93

Италия

Marsala

1.2.2002 г.

94

Италия

Montepulciano d'Abruzzo

1.2.2002 г.

95

Италия

Sicilia

1.2.2002 г.

96

Италия

Soave

1.2.2002 г.

97

Италия

Toscano / Toscana

1.2.2002 г.

98

Италия

Valpolicella

1.2.2002 г.

99

Италия

Veneto

1.2.2002 г.

100

Италия

Vino Nobile di Montepulciano

1.2.2002 г.

101

Кипър

Κουμανδαρία / Commandaria

Дата на влизане в сила
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Дата на приоритет

102

Кипър

Πάφος / Pafos

Дата на влизане в сила

103

Унгария

Tokaj / Tokaji

Дата на влизане в сила

104

Португалия

Alentejo

1.2.2002 г.

105

Португалия

Algarve

1.2.2002 г.

106

Португалия

Bairrada

1.2.2002 г.

107

Португалия

Dão

1.2.2002 г.

108

Португалия

Douro

1.2.2002 г.

109

Португалия

Lisboa

Дата на влизане в сила

110

Португалия

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Ma 1.2.2002 г.
deira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira
Wijn

111

Португалия

Moscatel de Setúbal

112

Португалия

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / 2.2.1659 г.
Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

113

Португалия

Tejo

Дата на влизане в сила

114

Португалия

Vinho Verde

1.2.2002 г.

115

Румъния

Cotești

Дата на влизане в сила

116

Румъния

Cotnari

Дата на влизане в сила

117

Румъния

Dealu Mare

Дата на влизане в сила

118

Румъния

Murfatlar

Дата на влизане в сила

119

Румъния

Târnave

Дата на влизане в сила

120

Словакия

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Дата на влизане в сила

1.2.2002 г.

(1) В Южна Африка този продукт е класиран като „flavoured grape liquor“ („ароматизирано вино“).

Раздел Б.4. Спиртни напитки
Държава

Географско означение

Дата на приоритет

1

Ирландия

Irish Cream

1.2.2002 г.

2

Ирландия

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

1.2.2002 г.
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Дата на приоритет

3

Гърция

Τσίπουρο / Tsipouro

1.2.2002 г.

4

Испания

Brandy de Jerez

1.2.2002 г.

5

Испания

Pacharán Navarro

1.2.2002 г.

6

Франция

Armagnac

1.2.2002 г.

7

Франция

Calvados

1.2.2002 г.

8

Франция

Cognac

1.2.2002 г.

9

Франция

Rhum de la Martinique

1.2.2002 г.

10

Италия

Grappa

1.2.2002 г.

11

Кипър

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

Дата на влизане в сила

12

Повече от една
(1) държава:
Унгария и
Австрия

Pálinka

Дата на влизане в сила

13

Унгария

Törkölypálinka

Дата на влизане в сила

14

Австрия

Inländerrum

Дата на влизане в сила

15

Австрия

Jägertee / Jagertee / Jagatee

1.2.2002 г.

16

Полша

Polska Wódka / Polish Vodka

Дата на влизане в сила

17

Финландия

Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka

1.2.2002 г.

18

Швеция

Svensk Vodka / Swedish Vodka

1.2.2002 г.

19

Обединеното
кралство

Шотландско уиски (Scotch Whisky)

1.2.2002 г.

20

Повече от една
държава: Белгия,
Германия,
Австрия

Korn / Kornbrand

1.2.2002 г.

21

Повече от една
държава: Гърция,
Кипър

Ούζο / Ouzo

1.2.2002 г.
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Приложение II към Протокол 3
Внос и предлагане на пазара на лозаро-винарски продукти и спиртни напитки с произход от
Южна Африка и ЕС
Раздел А
Продукти с произход от Южна Африка
Раздел А.1 Енологични практики и ограничения и определения на продуктите, посочени в член 11, параграф 1 от
настоящия протокол
По смисъла на член 11 и приложение II, раздел А.1, буква а) от настоящия протокол, понятието „определения на
продуктите“ не включва производствените методи, нито енологичните практики и ограниченията, влизащи в обхвата на
букви б) и в).
Добавянето на алкохолен спирт се изключва при всички вина, без ликьорните вина, към които може да бъде добавян
само гроздов спирт.
а) Закони и подзаконови нормативни актове относно определенията на продуктите:
Основен акт: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.), последно изменен с Liquor Products Amendment
Act 32 (Закон № 32 от 2008 г.):
— раздели 1 и 5.
Актове за прилагането му: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Regulations, GG 12558 от
29.6.1990 г., последно изменен с GN R525, GG 35501 от 13.7.2012 г.:
— раздели 1, 3, 4 и 5,
— таблица 2.
Система на вината с произход: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Система на вината с произход,
GG 12558 от 29.6.1990 г., последно изменен с GN R526, GG 35501 от 13.7.2012 г.:
— раздел 1,
— раздели 8—14N, включително,
— раздел 20.
б) Закони и подзаконови нормативни актове относно енологичните практики и ограниченията:
Основен акт: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.), последно изменен с Liquor Products Amendment
Act 32 (Закон № 32 от 2008 г.), с последващите изменения:
— раздели 1 и 5.
Актове за прилагането му: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Regulations, GG 12558 от
29.6.1990 г., последно изменен с GN R525, GG 35501 от 13.7.2012 г., с последващите изменения:
— раздели 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 и 32,
— таблици 1, 2, 6, 7 и 13.
Система на вината с произход: Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Система на вината с произход,
GG 12558 от 29.6.1990 г., последно изменен с GN R526, GG 35501 от 13.7.2012 г., с последващите изменения:
— раздели 17 и 20.
— таблици 1, 2 и 4.
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в) Допълнителни енологични практики и ограничения:
1. Агар-агар.
Агар-агар може да се използва временно, докато OIV се произнесе относно неговата допустимост при винопроизвод
ството (таблица 6 от Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Regulations).
2. Концентрирана гроздова мъст и ректифицирана концентрирана гроздова мъст.
Концентрираната гроздова мъст и ректифицираната концентрирана гроздова мъст могат да се използват за
обогатяване и подслаждане при специфични и ограничени условия, установени в южноафриканското законода
телство, при условие че не се допуска употребата на тези продукти под реконституирана форма във вината, влизащи
в обхвата на настоящия протокол. (таблица 6 от Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Regulations).
3. Добавяне на вода
Не се допуска добавянето на вода при винопроизводството, освен когато това се налага от специфична техническа
потребност.
4. Водороден пероксид
Използването на водороден пероксид в съответствие с посоченото в южноафриканското заканодателство (таблица 6
от Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) — Regulations) се свежда до употребата му в гроздов сок,
гроздов концентрат или гроздова мъст.
5. Винена киселина
Използването на винена киселина за повишаване на киселинното съдържание в съответствие с посоченото в
южноафриканското законодателство (таблица 6 от Liquor Products Act 60 (Закон № 60 от 1989 г.) —
Regulations) се разрешава, при условие че първоначалното киселинно съдържание не се повиши с повече от 4
грама на литър, изразени като винена киселина.
Раздел А.2. Документация и сертифициране по член 12, параграф 1 от настоящия протокол
Документи за сертифициране и доклад за извършения анализ
а) Европейският съюз разрешава вноса на вина на неговата територия при спазване на правилата, приложими за
документите за сертифициране на вноса и докладите за извършен анализ, предвидени по смисъла на допълнението към
настоящото приложение.
б) Европейският съюз се съгласява да не подлага вноса на вино с произход от територията на Южна Африка на поограничителни изисквания за сертифициране на вноса от предвидените в настоящия протокол.
в) Европейският съюз разрешава вноса на спиртни напитки на неговата територия при спазване на правилата, приложими
за документите за сертифициране на вноса и докладите за извършен анализ, предвидени във вътрешното му законода
телство.
Раздел Б
Продукти с произход от Европейския съюз
Раздел Б.1. Енологични практики и ограничения и определения на продуктите, посочени в член 11, параграф 2 от
настоящия протокол
Добавянето на алкохолен спирт се изключва при всички вина, без обогатените с алкохол вина, към които може да бъде
добавян само гроздов спирт.
а) Закони и подзаконови нормативни актове относно определенията на продуктите:
i)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на
обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и поспециално производствените правила в лозаро-винарския сектор, в съответствие с членове 75, 78, 80, 81, 83 и 91
и приложение VII, част II от посочения регламент.
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ii) Регламент (ЕО) № 606/2009 от 10 юли 2009 г. на Комисията относно определяне на някои правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните
практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1), и по-специално член 2 и приложения II и
III от посочения регламент.
iii) Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и
защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени
лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60), и по-специално членове 7, 57, 58, 64 и 66 и
приложения ХIII, ХIV и ХVI към посочения регламент.
б) Закони и подзаконови нормативни актове относно енологичните практики и ограниченията:
i) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на
обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и поспециално производствените правила в лозаро-винарския сектор, в съответствие с членове 75, 80, 83 и 91 и
приложение VIII, части I и II от посочения регламент, с последните изменения в него.
ii) Регламент (ЕО) № 606/2009 от 10 юли 2009 г. на Комисията относно определяне на някои правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните
практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1), с последните изменения в него.
в) Допълнителни енологични практики и ограничения:
1. Калциев сулфат.
Калциев сулфат може да се използва за „vino generoso (de licor)“, със съдържание, ограничение до 2,5 g/l, изразено
като калиев сулфат в крайния продукт (точка А 2., буква б) от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009)
2. Карбоксиметилцелулоза (CMC)
Карбоксиметилцелулоза (CMC) може да се използва при червено вино за гарантиране на тартаратната стабилност,
до гранична стойност от 100 mg/l, докато OIV се произнесе относно допустимостта ѝ при винопроизводството.
3. Концентрирана гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова мъст и захароза.
Концентрираната гроздова мъст, ректифицираната концентрирана гроздова мъст и захарозата могат да се използват
за обогатяване и подслаждане при специфични и ограничени условия (приложение VIII, част I от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013), при условие че не се допуска употребата на тези продукти в реконституирана форма във вината,
влизащи в обхвата на настоящия протокол.
4. Добавяне на вода
Не се допуска добавянето на вода при винопроизводството, освен когато това се налага от специфична техническа
потребност.
5. Пресни винени утайки
Пресните винени утайки могат да се използват при специфични и ограничени условия (точка 21 от приложение I А
към Регламент (ЕО) № 606/2009).
6. Танин
Танин може да се използва временно (точка 25 от приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009) докато OIV
се произнесе относно допустимостта му при винопроизводството като антиоксидант и стабилизатор.
Раздел Б.2. Документация и сертифициране по член 12, параграф 2 от настоящия протокол
Документи за сертифициране и доклад за извършения анализ
а) Южна Африка разрешава вноса на вина на нейната територия при спазване на правилата, приложими за документите
за сертифициране на вноса и докладите за извършен анализ, предвидени по смисъла на допълнението към настоящото
приложение.
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б) Южна Африка се съгласява да не подлага вноса на вино с произход от територията на Европейския съюз на по-ограни
чителни изисквания за сертифициране на вноса от предвидените в настоящия протокол.
в) Южна Африка разрешава вноса на спиртни напитки на нейната територия при спазване на правилата, приложими за
документите за сертифициране на вноса и докладите за извършен анализ, предвидени в националното ѝ законода
телство.
Раздел В
Специални правила относно вноса, етикетирането и предлагането на пазара, приложими за продуктите на
една от страните, внасяни в другата страна
1. Retsina
Никоя разпоредба от настоящия протокол не препятства предлагането на пазара в Южна Африка на „Retsina“ с произход
от Гърция и произведена при спазване на правилата на Европейския съюз. За целите на вноса и предлагането на пазара в
Южна Африка тя се разглежда като „flavoured grape liquor“ (ароматизирано вино) по смисъла на южноафриканското
законодателство.
2. Gold Flakes
Никоя разпоредба от настоящия протокол не препятства предлагането на пазара в Европейския съюз на алкохолни
напитки (искрящи или не), получени от грозде, към които са добавени ядливи златни люспи (gold flakes), но такива
алкохолни напитки не могат да бъдат етикетирани, нито да бъдат предлагани по друг начин на пазара като вид вино.
3. Сортове лози
Сортовете лози, които могат да бъдат използвани във вината, внасяни и продавани на територията на страните, са
сортовете растения от вида Vitis vinifera и хибридите на Vitis vinifera, без да се засяга по-рестриктивното законодателство,
което дадена страна може да има по отношение на вината, произведени на нейната територия. Вносът и предлагането на
пазара на вино, получено от сортовете Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah и Othello, се забранява.
4. Посочване на щадящите околната среда методи на производство върху етикетите
Страните се съгласяват да разрешават използването при етикетирането на вината на изрази, указващи използването на
методи на производство, щадящи околната среда, ако употребата на тези изрази е регламентирана в държавата на
произход. Етикетите, съдържащи позоваване на биологичното производство, са извън обхвата на настоящия параграф.
5. Наименования на държавите
Следните наименования са защитени по отношение на вината и спиртните напитки:
а) позоваванията на наименованието на държава — членка на Европейския съюз, при вината и спиртните напитки с
произход от въпросната държава членка,
б) наименованието Южна Африка или други наименования, използвани за посочване на Южна Африка във връзка с вина
и спиртни напитки с произход от нея.
6. Взаимопомощ между правоприлагащите органи
Всяка страна определя органите и властите, които да отговарят за прилагането на настоящия протокол. Когато една от
страните посочи повече от един компетентен орган, тя следи за съгласуването на работата на тези органи. За тази цел се
определя единен орган за връзка.
Страните се информират взаимно за имената и адресите на органите и властите, посочени в първата алинея, не по-късно
от шест (6) месеца след датата на влизане в сила на настоящия протокол. Посочените органи осъществяват пряко и тясно
сътрудничество.
Органите и властите, посочени в първата алинея, търсят начини за подобряване на взаимопомощта при прилагането на
настоящия протокол, за да се борят с измамните практики.
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7. Защитни клаузи
Страните си запазват правото временно да въведат допълнителни изисквания за сертифициране на вноса на вина и
спиртни напитки, внасяни от другата страна, в отговор на легитимни опасения, свързани с интересите на обществото, като
например опазването на здравето или защитата на потребителите, или с оглед на борбата с измамите. В този случай
другата страна трябва да бъде адекватно и своевременно информирана за това, за да може да се съобрази с допълнителните
изисквания.
Страните се съгласяват да не допуснат прилагането на тези изисквания да надхвърли срока, който е необходим, за да се
отговори на конкретното опасение, свързано с интересите на обществото, мотивирало въвеждането на въпросните
изисквания.
8. Формулировки при етикетирането и традиционни формулировки
Страните признават значението, отдавано на употребата на формулировки при етикетирането и традиционни
формулировки за описание на вината, предлагани на техните съответни пазари. Страните се съгласяват да продължат да
работят заедно по този въпрос в съответствие с член 14 от настоящия протокол. Страните се съгласяват да направят
преглед на целите, принципите и прилагането в някои конкретни случаи, с оглед постигане, в рамките на две (2) години
от влизането в сила, на споразумение, което ще бъде включено в настоящия протокол. Докато не бъде постигнато
подобно споразумение, използването на тези формулировки върху продукт, внесен от другата страна, е подчинено на
правилата, процедурите и практиките на страната вносител, независимо от това дали тези формулировки съответстват на
класове вина или на формулировки, предвидени в законодателството на страната износител, позоваване на което се
съдържа в член 11 от настоящия протокол.
В рамките на Европейския съюз, по отношение на разпоредбите на Регламент (EО) № 261/2006, традиционните термини
„Ruby“, „Tawny“ и „Vintage“, уточнени в него, могат да се използват при етикетирането на въпросните обогатени с
алкохол вина, съобразно тяхното определение, съдържащо се в южноафриканското законодателство, в съчетание с някое
от географските означения, изброени в приложение I, раздел A.3, което отговаря на критериите за обогатено с алкохол
вино и е локализирано в провинциите Eastern, Northern или Western Cape. Посоченото обогатено с алкохол вино носи
етикет със съответното географско означение и с традиционната формулировка, свързана с тире или по друг начин
визуално съчетана с термина „Cape“.
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Допълнение към приложение II
Сертифициране на вноса и документация за извършения анализ

1. В съответствие с раздели A.2, буква а) и Б.2, буква а) от настоящото приложение, доказателствата за това, че са
изпълнени изискванията за внос на вино на територията на една от страните, се предоставят на компетентните органи
на страната вносител посредством представяне:
а) на сертификат, издаден от взаимно признат официален орган на държавата на произход, и
б) ако виното е предназначено за пряка консумация от човека — на доклад за извършения анализ, съставен от
лаборатория, официално призната от държавата на произход. Докладът за извършения анализ съдържа следната
информация:
общо алкохолно съдържание по обем
действително алкохолно съдържание по обем
общ сух екстракт
обща киселинност, изразена като винена киселина
летлива киселинност, изразена като оцетна киселина
киселинност, дължаща се на лимонена киселина
остатъчна захар
общ серен диоксид.
2. Страните определят по взаимно съгласие конкретните подробности във връзка с правилата по параграф 1, в частност
формулярите, които следва да бъдат използвани, и информацията, която следва да се предоставя (1).
3. При прилагането на приложение II, раздел В, точка 6 страните се споразумяват за определяне на аналитичния състав
на виното в контекста на контролните операции с предимство да бъдат използвани методите за анализ, признати като
референтни методи от ОIV и публикувани от тази организация или, когато в публикацията не фигурира подходящ
метод, метод за анализ, съответстващ на стандартите, препоръчани от Международната организация за стандартизация
(ISO).

(1) Това трябва да бъде направено посредством решение на специалния комитет, създаден по силата на член 13 от настоящия протокол.
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ДЕКЛАРАЦИИ
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС И ЮЖНА АФРИКА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА БУТИЛКИТЕ И АЛКОХОЛНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Страните с настоящото заявяват, че размерът на бутилките и минималното алкохолно съдържание по обем на спиртните
напитки, предназначени за консумация от човека, не трябва ненужно да обременяват износителите и от двете страни.
Освен това те заявяват, че ще насърчават по-нататъшното хармонизиране.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС И ЮЖНА АФРИКА ОТНОСНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО И АНАЛИЗА

Страните с настоящото заявяват, че изброените по-долу параметри подлежат на анализ във връзка с процедурите за
сертифициране на вноса на спиртните напитки, предвидени съгласно южноафриканската нормативна уредба на
процедурите при вноса на спиртни напитки:
а) Спиртни напитки, различни от посочените в букви б) и в):
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
количество летливи вещества на хектолитър алкохол при 100 обемни процента.
б) Уиски „Blended“:
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
количество летливи вещества на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
по-силни алкохолни напитки — амилов алкохол на хектолитър абсолютен алкохол.
в) Напитки на базата на спиртни напитки:
i)

ликьори, алкохолни коктейли:
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
остатъчна захар в g/l;

ii) алкохолни разхладителни напитки:
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
общ серен диоксид,
летлива киселинност, изразена като оцетна киселина;
iii) крем ликьори:
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента,
остатъчна захар,
млечни мазнини;
iv) други:
алкохолно съдържание в обемни проценти,
съдържание на метилов алкохол на хектолитър алкохол при 100 обемни процента.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА СИМВОЛА ЗА ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ

С настоящото ЕС заявява, че може да счете продуктите, ползващи се със защитено наименование съгласно приложение I,
раздел А.1 от настоящия протокол, за които има отправени надлежно мотивирани искания от страна на Южна Африка,
за отговарящи на условията за предлагане на пазара на ЕС със символа за защитени географски означения.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЮЖНА АФРИКА ОТНОСНО СТАНДАРТИТЕ ЗА СИРЕНАТА

Южна Африка заявява, че при предстоящо изменение на разпоредбите си относно етикетирането на продуктите от сирене
и в срок от десет (10) години от влизането в сила на настоящия протокол Южна Африка ще вземе под внимание
продуктовите спецификации на продуктите от сирене, именовани с географските означения, изброени в приложение I,
раздел Б.1 от настоящия протокол, за да се даде възможност за предлагането им на пазара в Южна Африка под
съответните означения.
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ПРОТОКОЛ 4
Относно връзката между СТРС и настоящото споразумение
1. Считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответствие с член 113 от него:
а) се отменят следните разпоредби на СТРС:
i)

членовете, съдържащи се в дялове II (Търговия) и III (Свързани с търговията въпроси) и съответстващите им
приложения и протоколи, с изключение на член 31 (Морски транспорт), който остава приложим в
отношенията между страните по СТРС;

ii) параграфи 9 и 10 от член 104;
iii) параграфи 5 и 7 от приложението към размяната на писма в приложение Х към СТРС;
б) отпада правомощието на Съвета за сътрудничество, създаден с член 97 СТРС, да взема правно обвързващи решения
по въпросите, влизащи в обхвата на разпоредбите, отменени в съответствие с буква а);
в) механизмът за уреждане на спорове, въведен съгласно член 104 СТРС, престава да бъде на разположение на
страните по СТРС по спорове, свързани с прилагането или тълкуването на разпоредбите, отменени в съответствие с
буква а).
2. В случай на временно прилагане на настоящото споразумение от ЕС и ратификация от Южна Африка в съответствие с
член 113 от него:
а) се спира прилагането на членовете, за които се предвижда отмяна съгласно параграф 1;
б) Съветът за сътрудничество, създаден с член 97 СТРС, няма правомощието да взема правно обвързващи решения по
въпросите, влизащи в обхвата на разпоредбите, чието прилагане е спряно в съответствие с параграф 2, буква а);
в) механизмът за уреждане на спорове, въведен съгласно член 104 СТРС, не е на разположение на страните по СТРС
по спорове, свързани с прилагането или тълкуването на разпоредбите, чието прилагане е спряно в съответствие с
параграф 2, буква а).
3. В случай на несъответствие между СТРС и настоящото споразумение, последното има приоритет, доколкото е налице
въпросното несъответствие.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Представителите на:
КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,
КРАЛСТВО ДАНИЯ,
ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,
ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,
ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА КИПЪР,
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,
РЕПУБЛИКА ЛИТВА,
ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,
УНГАРИЯ,
РЕПУБЛИКА МАЛТА,
КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,
РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,
РЕПУБЛИКА ПОЛША,
ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,
РУМЪНИЯ,
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,
СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,
КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи се страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани
по-долу „държавите — членки на Европейския съюз“,
и
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и
РЕПУБЛИКА БОТСУАНА,
КРАЛСТВО ЛЕСОТО,
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РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК,
РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ,
РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА,
КРАЛСТВО СВАЗИЛЕНД,

наричани по-долу „държавите по Споразумението за икономическо партньорство с Южноафриканската общност за
развитие“ („държавите по СИП ЮАОР“),
от друга страна,
на проведената среща в Касане на десети юни две хиляди и шестнадесета година с оглед подписването на Споразумението
за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, по време на подписването на споразумението:
— приеха следните приложения, протоколи и декларации:
ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Мита на ЕС за продукти с произход от държавите по СИП ЮАОР

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Мита на Южноафриканския митнически съюз за продукти с произход от ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Мита на Мозамбик за продукти с произход от ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Защитни мерки за селскостопанските продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Преходни защитни мерки на БЛНС

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

Приоритетни продукти и сектори във връзка със СФС мерки

ПРОТОКОЛ 1:

Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно
сътрудничество

ПРОТОКОЛ 2:

Административна взаимопомощ по митнически въпроси

ПРОТОКОЛ 3:

Географски означения и търговия с вина и спиртни напитки

ПРОТОКОЛ 4:

Относно връзката между СТРС и настоящото споразумение

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните пълномощни представители подписаха настоящия заключителен акт.
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Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

16.9.2016 г.
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Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Ghar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the Republic of Botswana
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For the Kingdom of Lesotho

Pela República de Moçambique

For the Republic of Namibia

For the Republic of South Africa

For the Kingdom of Swaziland
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ДЕКЛАРАЦИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАМИБИЯ ОТНОСНО ПРОИЗХОДА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ

Намибия отново потвърждава своята позиция, изразена по време на преговорите за СИП, относно правилата за произход,
приложими за продуктите от риболов, и съответно счита, че в рамките на упражняваните от нея суверенни права над
рибните ресурси във водите, намиращи се под нейната национална юрисдикция, включително в изключителната
икономическа зона, така както е определена в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право,
целият улов, извършен в тези води и задължително разтоварен в пристанищата на Намибия с оглед неговата преработка,
следва да се ползва със статут на продукт с произход.
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ

ЕС, като припомня, че съответните признати принципи на международното право, по-специално Конвенцията на ООН по
морско право, ограничават максималния обхват на териториалните води до 12 морски мили, декларира, че това
ограничение трябва да се има предвид при прилагането на разпоредбите на протокола всеки път, когато той съдържа
позоваване на това понятие.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 74, ПАРАГРАФ 1 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ДЪРЖАВИТЕ
ПО СИП ЮАОР, ОТ ДРУГА СТРАНА

Съветът смята, че формулировката на член 74, параграф 1 от споразумението с държавите по СИП ЮАОР не е и не може
да се разглежда като дерогация от разделението на компетенциите между Съюза и неговите държави членки съгласно
Договорите, включително що се отнася до инвестициите.

