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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1933 НА КОМИСИЯТА
от 6 ноември 2019 година
за установяване на посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на
промишлените продукти
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо
изследване на промишлената продукция на Общността (1), и по-специално член 2, параграф 6 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно Регламент (ЕИО) № 3924/91 държавите членки следва да осъществяват статистическо изследване на
промишлената продукция.

(2)

Изследването следва да се основава на списък на продукти, в който е посочена съответната промишлена продукция.

(3)

Списък на продуктите е необходим за постигане на съответствие между статистиката за производството и статис
тиката за външната търговия, както и за съпоставяне с продуктовата номенклатура на Съюза — КПД (класификация
на продуктите по дейности).

(4)

Изискваният по Регламент (ЕИО) № 3924/91 списък на продукти („Продком списък“) е общ за всички държави
членки и е необходим за целите на съпоставимостта на данните на отделните държави членки.

(5)

С цел отразяване на технологичното развитие и структурните промени е необходимо да бъде установен актуализиран
Продком списък.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската
статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Продком списъкът се определя в приложението.
(1) ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1.
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
Той се прилага от 1 януари 2019 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 6 ноември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

______
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДКОМ

Описание

Физ. измер.
P
единица

NACE: 07.10

Добив на железни руди

CPA: 07.10.10

Железни руди и техните концентрати

07.10.10.10 *

Железни руди и техните концентрати. Неагломерирани, без пържените
железни пирити (пиритна пепел)

kg

S

07.10.10.20 *

Железни руди и техните концентрати. Агломерирани, без пържените
железни пирити (пиритна пепел)

kg

S

NACE: 07.29

Добив на руди на цветни метали

CPA: 07.29.11

Медни руди и техните концентрати

07.29.11.00

Медни руди и техните концентрати

kg

S

CPA: 07.29.12

Никелови руди и техните концентрати

07.29.12.00

Никелови руди и техните концентрати

kg

S

CPA: 07.29.13

Алуминиеви руди и техните концентрати

07.29.13.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

kg

S

CPA: 07.29.14

Руди на благородни метали и техните концентрати

07.29.14.10 *

Сребърни руди и техните концентрати

kg

S

07.29.14.20 *

Други руди на благородни метали и техните концентрати (с изключение на
сребърни руди и техните концентрати)

kg

S

CPA: 07.29.15

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

07.29.15.10 *

Оловни руди и техните концентрати

kg

S

07.29.15.20 *

Цинкови руди и техните концентрати

kg

S

07.29.15.30 *

Калаени руди и техните концентрати

kg

S

CPA: 07.29.19

Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.д

07.29.19.05 *

Кобалтови руди и техните концентрати

kg

S

07.29.19.10 *

Хромови руди и техните концентрати

kg

S

07.29.19.15 *

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите
манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или
повече манган, изчислен върху сух продукт

kg

S

07.29.19.20 *

Волфрамови руди и техните концентрати

kg

S

07.29.19.25 *

Молибденови руди и техните концентрати. Пържени

kg

S

07.29.19.26 *

Молибденови руди и техните концентрати. Различни от пържените

kg

S

07.29.19.30 *

Титанови руди и техните концентрати

kg

S

Препратка
към
бележките
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P
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бележките

07.29.19.35 *

Циркониеви руди и техните концентрати

kg

S

07.29.19.40 *

Руди на ниобия, тантала или ванадия и техните концентрати

kg

S

07.29.19.45 *

Антимонови руди и техните концентрати

kg

S

07.29.19.90 *

Други руди и техните концентрати, неупоменати другаде

kg

S

NACE: 08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и
шисти

CPA: 08.11.11

Мрамор и други строителни и декоративни варовици

08.11.11.33

Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани

kg

T

08.11.11.36

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

kg

T

08.11.11.50

Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в
строителството, с привидна относителна плътност ≥ 2,5

kg

T

CPA: 08.11.12

Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали

08.11.12.20 *

Кварцит (необработен, грубо дялан или само нарязан)

kg

T

08.11.12.33

Гранит, необработен или грубо дялан

kg

T

08.11.12.36

Гранит, само нарязан на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна
форма

kg

T

08.11.12.50

Пясъчник

kg

T

08.11.12.60 *

Други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строител
ството

kg

T

CPA: 08.11.20

Варовик и суров гипс

08.11.20.30

Суров гипс и анхидрит

kg

T

08.11.20.50

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без смлени и
ломени варовици)

kg

T

CPA: 08.11.30

Креда и некалциниран доломит

08.11.30.10

Креда

kg

T

08.11.30.30

Доломит, необработен, грубо дялан или само нарязан на блокове или на
плочи с квадратна или правоъгълна форма (с изключение на некалциниран
или фритован доломит, агломериран доломит и трошен доломит за бето
ниране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове
баластра)

kg

T

CPA: 08.11.40

Шисти

08.11.40.00

Шисти, необработени, грубо дялани или само нарязани на блокове или на
плочи с квадратна или правоъгълна форма

kg

T

NACE: 08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

CPA: 08.12.11

Естествен пясък

08.12.11.50

Силициев пясък и кварцов пясък

kg

S
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08.12.11.90

Пясък, глинест, каолинов, фелдшпатов (без силициеви и металоносни
пясъци)

CPA: 08.12.12

Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали

08.12.12.10
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Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

Чакъл, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или
железопътни линии, или други видове баластра; речен чакъл и кремък

kg

S

08.12.12.35 *

Варовик, доломит и други варовици, натрошени

kg

S

08.12.12.40 *

Други трошени камъни, използвани главно като пълнител за бетон, при
настилане на пътища или железопътни линии, или други видове баластра
(без чакъл, речен чакъл, кремък, варовик, доломит и други варовици)

kg

S

08.12.12.50

Гранули, отломки и прах от мрамор

kg

S

08.12.12.90

Гранули, отломки и прах от травертин, мушелкалк, гранит, порфир, базалт,
пясъчник и други скални материали, използвани за направа на паметници

kg

S

CPA: 08.12.13

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

08.12.13.00

Смеси от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори
съдържащи чакъл, речен чакъл и кремък, за строителството

CPA: 08.12.21

Каолин и други каолинови глини

08.12.21.40 z

kg

S

Каолин, некалциниран

kg

T

08.12.21.60

Каолинови глини и глина за моделиране

kg

T

CPA: 08.12.22

Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

08.12.22.10

Бентонит

kg

T

08.12.22.30

Огнеупорни глини

kg

T

08.12.22.55 *

Други видове глини

kg

T

08.12.22.60 *

Андалузит, кианит и силиманит

kg

T

08.12.22.70 *

Мулит

kg

T

08.12.22.80 *

Шамотна или динасова пръст

kg

T

NACE: 08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

CPA: 08.91.11

Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

08.91.11.00

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

CPA: 08.91.12

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

08.91.12.20 *

kg

T

Непържени железни пирити

kg

T

08.91.12.30 *

Сяра, необработена или нерафинирана (вкл. регенерирана сяра)

kg

T

CPA: 08.91.19

Други минерални суровини за химическото производство и за торове
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kg

T

kg

T

Препратка
към
бележките

08.91.19.00

Други минерални суровини за химическото производство и естествени торове

NACE: 08.93

Добив на сол

CPA: 08.93.10

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.10.00

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

NACE: 08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

CPA: 08.99.10

Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.10.00

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

CPA: 08.99.21

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

08.99.21.10 *

Диаманти, необработени или само срязани или грубо одялани

c/k

T

08.99.21.20 *

Скъпоценни камъни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни,
необработени или само срязани или грубо одялани

c/k

T

CPA: 08.99.22

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

08.99.22.10 *

Технически диаманти. Необработени или само срязани, сцепени или грубо
обработени, но немонтирани, нито обковани

kg

T

08.99.22.20 *

Пемза

kg

T

08.99.22.30 *

Шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви,
дори термично обработени

kg

T

CPA: 08.99.29

Други минерали, н.д.

08.99.29.00

Други минерали

kg

T

NACE: 10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

CPA: 10.11.11

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

10.11.11.40

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — цели или половин трупове
и четвъртинки, необезкостени

kg

S

10.11.11.90

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

CPA: 10.11.12

Месо от свине, прясно или охладено

10.11.12.30

Свинско месо, прясно или охладено — цели или половин трупове (вкл.
прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

kg

S

10.11.12.50

Свинско месо, прясно или охладено — бутове, плешки и разфасовки от тях,
необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхра
нение)

kg

S

kg

T
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Физ. измер.
P
единица

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

Препратка
към
бележките

10.11.12.90

Свинско месо, прясно или охладено (вкл. смляно месо, пакетирано със сол за
временно съхранение; с изкл. на трупове и половин трупове, бутове, плешки
и разфасовки от тях, необезкостени)

CPA: 10.11.13

Месо от овце, прясно или охладено

10.11.13.00

Агнешко или овче месо, прясно или охладено — цели или половин трупове
и разфасовки

CPA: 10.11.14

Месо от кози, прясно или охладено

10.11.14.00

Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

CPA: 10.11.15

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено

10.11.15.00

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

CPA: 10.11.20

Субпродукти, годни за консумация, от едър рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета
или катъри, пресни или охладени

10.11.20.00

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат
добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите,
пресни или охладени

CPA: 10.11.31

Месо от едър рогат добитък, замразено

10.11.31.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено — цели или
половин трупове, четвъртинки и разфасовки

CPA: 10.11.32

Месо от свине, замразено

10.11.32.30

kg

S

kg

S

Свинско месо, замразено — цели или половин трупове

kg

S

10.11.32.50

Свинско месо, замразено — бутове, плешки и разфасовки от тях, необез
костени

kg

S

10.11.32.90

Свинско месо, замразено (с изключение на цели и половин трупове, бутове,
плешки и разфасовки от тях)

kg

S

CPA: 10.11.33

Месо от овце, замразено

10.11.33.00

Агнешко или овче месо, замразено — цели или половин трупове и
разфасовки

kg

S

CPA: 10.11.34

Месо от кози, замразено

10.11.34.00

Месо от животни от рода на козите, замразено

kg

S

CPA: 10.11.35

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено

10.11.35.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите,
замразено

kg

S

CPA: 10.11.39

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози,
коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други
животни, пресни, охладени или замразени

10.11.39.10

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

kg

S

10.11.39.30

Месо и субпродукти, годни за консумация (включително месо и субпродукти
от зайци и дивеч, с изключние на жабешки бутчета и месо и субпродукти от
домашни птици, от животни от рода на едрия рогат добитък и конете,
магаретата, мулетата или катърите, свинете, овцете, козите), пресни,
охладени или замразени

kg

S

BG

L 309/8

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

CPA: 10.11.41

Вълна табашка, непрана

10.11.41.00

Вълна, непрана (серява), нестригана, нещрайхгарна, нито камгарна, вкл.
вълната, измита върху животното

CPA: 10.11.42

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

10.11.42.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели
(с изключение на свързаните с подпозиция 4101 90 по ХС)

CPA: 10.11.43

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

10.11.43.00

Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете
(коне, магарета, мулета и катъри)

CPA: 10.11.44

Сурови кожи от овце или агнета

10.11.44.00

Сурови кожи от овце и агнета

CPA: 10.11.45

Сурови кожи от кози или ярета

10.11.45.00

Сурови кожи от кози и ярета, пресни или консервирани, но недъбени

CPA: 10.11.50

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

10.11.50.40

kg

p/st

S

S

kg

S

p/st

S

p/st

S

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

kg

S

10.11.50.60

Свинска мас и други мазнини от свине, топени

kg

S

10.11.50.70

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

kg

S

CPA: 10.11.60

Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека

10.11.60.30

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета,
различни от тези на рибата

kg

S

10.11.60.90

Други животински отпадъци, негодни за консумация от човека (без риба,
черва, пикочни мехури и стомаси)

kg

S

NACE: 10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

CPA: 10.12.10

Месо от домашни птици, прясно или охладено

10.12.10.10

Месо от пилета, прясно или охладено — неразфасовано

kg

S

10.12.10.20

Месо от пуйки, прясно или охладено — неразфасовано

kg

S

10.12.10.30 z

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

kg

S

10.12.10.50

Месо от пилета, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

10.12.10.60

Месо от пуйки, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

10.12.10.70 z

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено — разфасовано

kg

S
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CPA: 10.12.20

Месо от домашни птици, замразено

10.12.20.13

Месо от пилета, замразено — неразфасовано

kg

S

10.12.20.15

Месо от пуйки, замразено — неразфасовано

kg

S

10.12.20.17 z

Месо от патици, гъски или токачки, замразено — неразфасовано

kg

S

10.12.20.53

Месо от пилета, замразено — разфасовано

kg

S

10.12.20.55

Месо от пуйки, замразено — разфасовано

kg

S

10.12.20.57 z

Месо от патици, гъски или токачки, замразено — разфасовано

kg

S

CPA: 10.12.30

Мазнини от птици

10.12.30.00

Мазнини от домашни птици

kg

S

CPA: 10.12.40

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

10.12.40.00

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

kg

S

CPA: 10.12.50

Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера

10.12.50.00

Кожи от птици, покрити с пера или пух, и изделия от тях, пера и др.

kg

S

NACE: 10.13

Производство на месни продукти, без готови ястия

CPA: 10.13.11

Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено

10.13.11.20

Месо от животни от рода на свинете — бутове, плешки и техните
разфасовки, необезкостени, осолени или в саламура, сушени или пушени

kg

S

10.13.11.50

Месо от животни от рода на свинете — гърди и разфасовки от тях, осолени
или в саламура, сушени или пушени

kg

S

10.13.11.80

Свинско месо — осолено или в саламура, сушено или пушено

kg

S

CPA: 10.13.12

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

10.13.12.00

Говеждо и телешко месо, осолено или в саламура, сушено или пушено

CPA: 10.13.13

Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или
пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация

10.13.13.00

Месо, осолено или в саламура, сушено или пушено; брашно и прахове, годни
за консумация, от месо или субпродукти (с изключение на свинско, говеждо
и телешко месо, осолено или в саламура, сушено или пушено)

CPA: 10.13.14

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв

kg

kg

S

S
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10.13.14.30 z

Колбаси и подобни продукти и приготвени храни от черен дроб, без готови
ястия

kg

S

10.13.14.60 z

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв и приготвени
храни на база на тези продукти, без колбаси от черен дроб и готови ястия

kg

S

CPA: 10.13.15

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв

10.13.15.05 z

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

kg

S

10.13.15.15 z

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

kg

S

10.13.15.25 z

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

kg

S

10.13.15.35 z

Приготвени храни и консерви от месо от други домашни птици (без колбаси,
приготвени храни от черен дроб и готови ястия)

kg

S

10.13.15.45 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине — бутове и разфасовки от
тях, без готови ястия

kg

S

10.13.15.55 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине — плешки и разфасовки от
тях, без готови ястия

kg

S

10.13.15.65 z

Приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от домашни
свине, съдържащи тегловно < 40 % месо или субпродукти и мазнини от
всякакъв вид и произход, без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани
приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

10.13.15.75 z

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от свине,
без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни,
приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

10.13.15.85 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от животни от рода
на едрия рогат добитък, без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани
приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

10.13.15.95 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от други животни,
вкл. храни, приготвени от животинска кръв (без колбаси и подобни
продукти, хомогенизирани приготвени храни, приготвени храни от черен
дроб и готови ястия)

kg

S

CPA: 10.13.16

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

10.13.16.00

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за
консумация от човека, от месо или субпродукти; пръжки

CPA: 10.13.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти

10.13.91.00

Готвене и други услуги по преработване за производството на месни
продукти

kg

S

I
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NACE: 10.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

CPA: 10.20.11

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

10.20.11.10 *

Филета и месо от риба (включително перки от акула) (дори смлени), пресни
или охладени

CPA: 10.20.12

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

10.20.12.00

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

CPA: 10.20.13

Риба, замразена

10.20.13.30

Препратка
към
бележките

kg

S

kg

S

Морска риба, цяла, замразена

kg

S

10.20.13.60

Сладководна риба, цяла, замразена

kg

S

CPA: 10.20.14

Филета от риба, замразени

10.20.14.00

Филета от риба, замразени

kg

S

CPA: 10.20.15

Друго месо от риба (дори смляно), замразено

10.20.15.10 *

Месо от риба, замразено (дори смляно), с изключение на филета и сурими

kg

S

10.20.15.20 *

Замразено сурими, сурово

kg

S

CPA: 10.20.16

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

10.20.16.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

kg

S

CPA: 10.20.21

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не пушени

10.20.21.00

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

kg

S

CPA: 10.20.22

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти
от риби, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и
агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека

10.20.22.50

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни
мехури и други субпродукти от риби, годни за консумация от човека,
сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под
формата на гранули от риба, годни за консумация от човека

CPA: 10.20.23

Риба, сушена, дори осолена, или в саламура

10.20.23.50

Риба, сушена, дори осолена или в саламура; риба, осолена, но несушена; (с
изключение на филета, пушени, глави, опашки и плавателни мехури)

CPA: 10.20.24

Риба, вкл. филета, пушена

kg

S

kg

S
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10.20.24.25

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви, пушени
(вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни мехури)

kg

S

10.20.24.55

Херинга, пушена (вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни
мехури)

kg

S

10.20.24.70 *

Пъстърва, пушена (вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни
мехури)

kg

S

10.20.24.75 *

Риба, пушена (с изключение на херинга, пъстърва, тихоокеански сьомги,
атлантически сьомги и дунавски пъстърви)

kg

S

CPA: 10.20.25

Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия

10.20.25.10

Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и
готови ястия

kg

S

10.20.25.20

Херинга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и
готови ястия

kg

S

10.20.25.30

Сардина, сардинела, шпрот, трицона или цаца, преработени или консер
вирани, цели или на парчета, без смлените и готови ястия

kg

S

10.20.25.40

Тон, скоклива риба и паламуд, преработени или консервирани, цели или на
парчета, без смлените и готови ястия

kg

S

10.20.25.50

Скумрия, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната
и готови ястия

kg

S

10.20.25.60

Аншуа, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и
готови ястия

kg

S

10.20.25.70

Филета от риба, покрити с тесто или с галета, включително рулца от риба,
без готови ястия

kg

S

10.20.25.80

Друга риба, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без
смляната и готови ястия

kg

S

10.20.25.90

Риба, преработена или консервирана, без цялата или на парчета и готови
ястия

kg

S

CPA: 10.20.26

Хайвер и неговите заместители

10.20.26.30

Хайвер (яйца от есетра)

kg

S

10.20.26.60

Заместители на хайвер

kg

S

CPA: 10.20.31

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.31.00 z

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

kg

S

CPA: 10.20.32

Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.32.50 z

Мекотели (миди Сен Жак, миди, сепия, калмари и октоподи), замразени,
сушени, осолени или в саламура

kg

S

CPA: 10.20.33

Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура

Препратка
към
бележките
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10.20.33.50 * z Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, медузи и други) и
брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръб
начни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека,
замразени, сушени, осолени или в саламура
CPA: 10.20.34
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kg

Препратка
към
бележките

S

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг
начин

10.20.34.00 * z Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени
или консервирани по друг начин

kg

S

CPA: 10.20.41

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

10.20.41.00

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

CPA: 10.20.42

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за
консумация от човека

10.20.42.00

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни
или водорасли, негодни за консумация от човека (включително отпадъци от
риба; с изключение на балени (включително т.нар. мустаци) на кит или на
други морски бозайници, корали или подобни материали, обвивки и кости
от сепия, необработени или само подготвени/естествени сюнгери)

NACE: 10.31

Преработка и консервиране на картофи

CPA: 10.31.11

Картофи, замразени

10.31.11.10

kg

S

kg

S

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

kg

S

10.31.11.30

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина (включително картофи, термично обработени или
частично термично обработени в мазнина и след това замразени), замразени

kg

S

CPA: 10.31.12

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

10.31.12.00

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

CPA: 10.31.13

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

10.31.13.00

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

CPA: 10.31.14

Картофи, приготвени или консервирани

10.31.14.30

kg

S

kg

S

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консер
вирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (с
изключение на замразени, чипс)

kg

S

10.31.14.60

Приготвени или консервирани картофи по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина (с изключение на замразени и сушени, под формата на
брашно, грис или люспи), вкл. чипс

kg

S

NACE: 10.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

CPA: 10.32.11

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

10.32.11.00

Доматен сок

l

S
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Портокалов сок, неконцентриран, замразен
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29.11.2019 г.
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P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

Портокалов сок, неконцентриран, незамразен

l

S

10.32.12.30

Портокалов сок, некласифициран другаде

l

S

CPA: 10.32.13

Сок от грейпфрут

10.32.13.00

Сок от грейпфрут

l

S

CPA: 10.32.14

Сок от ананас

10.32.14.00

Сок от ананас

l

S

CPA: 10.32.15

Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)

10.32.15.00

Гроздов сок (вкл. гроздова мъст)

l

S

CPA: 10.32.16

Сок от ябълки

10.32.16.00

Ябълков сок

l

S

CPA: 10.32.17

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

10.32.17.00

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

l

S

CPA: 10.32.19

Сок от други плодове или зеленчуци

10.32.19.10

Сок от други цитрусови плодове (с изключение на портокалов сок и сок от
грейпфрут), неконцентриран

l

S

10.32.19.20

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, без прибавка на алкохол,
неконцентриран (с изключение на сок от портокал, грейпфрут, ананас,
домат, грозде и ябълка)

l

S

10.32.19.30

Сок от други плодове или зеленчуци, некласифициран другаде

l

S

NACE: 10.39

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

CPA: 10.39.11

Зеленчуци (без картофи), замразени

10.39.11.00

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

CPA: 10.39.12

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

10.39.12.00

Зеленчуци, временно консервирани 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

CPA: 10.39.13

Зеленчуци (без картофи), сушени

10.39.13.30
10.39.13.50

kg

S

kg

S

Лукове, сушени, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но
необработени по друг начин

kg

S

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

kg

S
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kg

Препратка
към
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10.39.13.90

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

CPA: 10.39.15

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

10.39.15.00 z

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

CPA: 10.39.16

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

10.39.16.00 z

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

CPA: 10.39.17

Други зеленчуци (без картофи), консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина,
без готови зеленчукови ястия

10.39.17.10 z

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

kg

S

10.39.17.21

Доматено пюре и каша, неконцентрирани

kg

S

10.39.17.25

Доматено пюре и каша, концентрирани

kg

S

10.39.17.30 z

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

kg

S

10.39.17.40 z

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

kg

S

10.39.17.50 z

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

kg

S

10.39.17.60 z

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

kg

S

10.39.17.70 z

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

kg

S

10.39.17.80 z

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

kg

S

10.39.17.90 z

Зеленчуци и смеси от зеленчуци, некласифицирани другаде, без готови зелен
чукови ястия и замразени зеленчуци и смеси от зеленчуци

kg

S

CPA: 10.39.18

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

10.39.18.00

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

CPA: 10.39.21

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

10.39.21.00

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

kg

kg

S

S

S

kg

S

kg

S
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Препратка
към
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CPA: 10.39.22

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

10.39.22.30

Конфитюри, мармалади, желета, пюрета и каши от цитрусови плодове, които
са приготвени продукти (с изключение на хомогенизирани продукти)

kg

S

10.39.22.90

Конфитюри, мармалади, плодови желета, пюрета и каши от плодове или от
черупкови плодове, които са приготвени продукти (различни от цитрусови
плодове, хомогенизирани продукти)

kg

S

CPA: 10.39.23

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин

10.39.23.30

Фъстъци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина (вкл. фъстъчено малсо, с изключение на замразени,
пюрета и пасти)

kg

S

10.39.23.90

Черупкови плодове (различни от фъстъци) и други семена и смеси,
приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или
оцетна киселина (с изключение на замразени, пюрета и пасти, консервирани
със захар)

kg

S

CPA: 10.39.24

Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.24.10

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши, пресни, замразени, сушени или
поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други
вещества, подсигуряващи временното им консервиране

kg

S

10.39.24.30

Други плодове и черупкови плодове, временно консервирани 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

kg

S

CPA: 10.39.25

Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени

10.39.25.00

Фъстъци и черупкови плодове, без черупките им или обелени, и семена от
слънчоглед, обелени

kg

S

CPA: 10.39.29

Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин

10.39.29.10

Грозде, сушено

kg

S

10.39.29.30 *

Сушени плодове (с изключение на грозде); смеси от сушени черупкови
плодове и/или сушени плодове

kg

S

10.39.29.50

Плодове, приготвени или консервирани, некласифицирани другаде (без
Musli)

kg

S

CPA: 10.39.30

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

10.39.30.00

Растителни субпродукти и отпадъци, използвани за храна на животни,
некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 10.39.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци

10.39.91.00

Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци (например
приготвяне на концентрати от тях)

NACE: 10.41

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

CPA: 10.41.11

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

I
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10.41.11.00

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

CPA: 10.41.12

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

10.41.12.00

Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници, но не
химически модифицирани

CPA: 10.41.19

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не
химически променени

10.41.19.00

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори
рафинирани, но не химически модифицирани

CPA: 10.41.21

Фъстъчено масло, сурово

10.41.21.10

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически модифи
цирани

CPA: 10.41.22

Маслиново масло, сурово

10.41.22.10

kg

S

kg

S

Необработено (Virgin) маслиново масло и неговите фракции, но не
химически модифицирани

kg

S

10.41.22.20

Сурови масла и техните фракции, получени изключително от маслини (с
изключение на смесените с необработено (Virgin) маслиново масло, рафини
рани)

kg

S

CPA: 10.41.23

Слънчогледово масло, сурово

10.41.23.00

Сурово слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, но не
химически модифицирани

kg

S

CPA: 10.41.24

Рапично, репично и синапено масло, сурови

10.41.24.10

Сурово рапично, репично или синапено масло и техните фракции, но не
химически модифицирани

kg

S

CPA: 10.41.25

Палмово масло, сурово

10.41.25.10

Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

kg

S

CPA: 10.41.29

Други растителни масла, сурови

10.41.29.10

Други сурови растителни масла и техните фракции, но не химически моди
фицирани

kg

S

CPA: 10.41.30

Памучен линтер

10.41.30.00

Памучен линтер

kg

S

CPA: 10.41.41

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини

10.41.41.30

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на соевото
масло

kg

S

10.41.41.50

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на слънчогле
довите мазнини или масла

kg

S

10.41.41.70

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на рапични и
репични мазнини или масла

kg

S
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kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически моди
фицирани

kg

S

10.41.53.30

Масла и техните фракции, получени изключително от маслини (вклю
чително смесените с необработено (Virgin) маслиново масло, рафинирани)
(с изключение на сурови масла, необработено (Virgin) маслиново масло и
химически модифицирани масла)

kg

S

CPA: 10.41.54

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

10.41.54.00

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, рафинирани, но не
химически модифицирани

CPA: 10.41.55

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

10.41.55.00

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифи
цирани

CPA: 10.41.56

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

10.41.56.00

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

CPA: 10.41.57

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

10.41.57.00

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифи
цирани

CPA: 10.41.58

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

10.41.58.00

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

CPA: 10.41.59

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

10.41.41.90

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на растителни
мазнини или масла (включително от памук, лен, кокосови орехи, копра,
палмистови орехи или ядки; с изключение на тези от соя, слънчоглед,
репица или рапица)

CPA: 10.41.42

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

10.41.42.00

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

CPA: 10.41.51

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

10.41.51.00

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифи
цирани

CPA: 10.41.52

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

10.41.52.00

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически моди
фицирани

CPA: 10.41.53

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

10.41.53.10

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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10.41.59.00

Други масла и техните фракции, рафинирани, но не химически модифи
цирани; твърди растителни мазнини и други растителни масла (без царе
вичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически модифи
цирани

S

CPA: 10.41.60

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани,
но непреработени по друг начин

10.41.60.30

Животински масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно
хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайди
нирани, но необработени по друг начин (включително рафинирани)

kg

S

10.41.60.50

Растителни масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно
хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайди
нирани, но необработени по друг начин (включително рафинирани)

kg

S

CPA: 10.41.71

Растителни восъци (без триглицериди)

10.41.71.00

Растителни восъци (включително рафинирани) (без триглицериди)

kg

S

CPA: 10.41.72

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

10.41.72.00

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

NACE: 10.42

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

CPA: 10.42.10

Маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.10.30

kg

S

Маргарин и пасти за намазване с намалено и ниско съдържание на мазнина,
с изкл. на течен маргарин

kg

S

10.42.10.50

Други хранителни препарати от животински или растителни мазнини или
масла, вкл. течен маргарин

kg

S

NACE: 10.51

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

CPA: 10.51.11

Мляко прясно, обработено, течно

10.51.11.33

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, неконцен
трирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни
опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

10.51.11.37

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, неконцен
трирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни
опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

10.51.11.42

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в
директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

10.51.11.48

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в
директни опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

CPA: 10.51.12

Сметана с тегловно маслено съдържание > 6 %, некондензирана, нито подсладена
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10.51.12.10

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в
директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

10.51.12.20

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в
директни опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

10.51.12.30

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, неконцен
трирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни
опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

10.51.12.40

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, неконцен
трирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в опаковки с
нетно съдържание > 2 l

kg

S

CPA: 10.51.21

Мляко прясно и сметана, обезмаслени, на прах

10.51.21.30

Обезмаслено мляко на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно
съдържание на мазнини ≤ 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание
≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.21.60

Обезмаслено мляко на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно
съдържание на мазнини ≤ 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание
> 2,5 kg

kg

S

CPA: 10.51.22

Мляко прясно и сметана, пълномаслени, на прах

10.51.22.30

Пълномаслено мляко или сметана на прах (мляко и сметана в твърди форми
с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 %), в директни опаковки с нетно
съдържание ≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.22.60

Пълномаслено мляко или сметана на прах (мляко и сметана в твърди форми
с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 %), в директни опаковки с нетно
съдържание > 2,5 kg

kg

S

CPA: 10.51.30

Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

10.51.30.30

Масло с тегловно съдържание на мазнини ≤ 85 %

kg

S

10.51.30.50

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

kg

S

10.51.30.70

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

kg

S

CPA: 10.51.40

Сирене, кашкавал и извара

10.51.40.30

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

kg

S

10.51.40.50

Сирена, стъргани или на прах, синьо сирене и други непреработени сирена (с
изключение на прясно сирене, извара и сирене от суроватка)

kg

S

10.51.40.70

Топени и пушени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

kg

S

Препратка
към
бележките
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CPA: 10.51.51

Кондензирано мляко

10.51.51.04

Кондензирано мляко, неподсладено

kg

S

10.51.51.08

Кондензирано мляко, подсладено

kg

S

CPA: 10.51.52

Кисело мляко и други заквасени млека и сметана

10.51.52.41

Заквасено мляко, сметана, кисело мляко и други ферментирали продукти

kg

S

10.51.52.45

Ароматизирано кисело мляко или подкиселено мляко (заквасено мляко;
сметана, кисело мляко и други ферментирали продукти, ароматизирани
или с прибавка на плодове, ядки или какао

kg

S

10.51.52.63

Мътеница на прах

kg

S

10.51.52.65

Мътеница

kg

S

CPA: 10.51.53

Казеин

10.51.53.00

Казеин и казеинати

kg

S

CPA: 10.51.54

Лактоза и сироп от лактоза

10.51.54.00

Лактоза и сироп от лактоза (вкл. химически чиста)

kg

S

CPA: 10.51.55

Суроватка

10.51.55.30

Суроватка и видоизменена суроватка на прах, гранули или други твърди
форми, дори концентрирана или с прибавка на подсладители

kg

S

10.51.55.60

Суроватка и видоизменена суроватка, течна или пастообразна, дори концен
трирана или с прибавка на подсладители

kg

S

CPA: 10.51.56

Други продукти от естествени съставки на млякото

10.51.56.00

Продукти от естествени съставки на млякото, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 10.52

Производство на сладолед

CPA: 10.52.10

Сладолед

10.52.10.00

Сладолед за консумация (включително шербет, сладолед на клечка) (с
изключение на смеси и полуфабрикати за приготвяне на сладоледи)

l

S

NACE: 10.61

Производство на мелничарски продукти

CPA: 10.61.11

Олющен ориз (карго или кафяв)

10.61.11.00

Олющен (кафяв) ориз

kg

S

CPA: 10.61.12

Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз
натрошен

10.61.12.30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или глан
циран

kg

S

10.61.12.50

Ориз, натрошен

kg

S

CPA: 10.61.21

Брашно пшеничено или брашно — смес от пшеница и ръж
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10.61.21.00

Брашно пшенично или брашно — смес от пшеница и ръж

CPA: 10.61.22

Брашно от други зърнено-житни растения

10.61.22.00

Брашно от зърнени растения, различно от пшеничното или от брашното —
смес от пшеница и ръж

CPA: 10.61.23

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

10.61.23.00

Брашно и грис от сух грах, боб, леща, сагово дърво, корени от маниока, от
арарут и от салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и
грудки; брашно, грис и прах от годни за консумация плодове и черупкови
плодове

CPA: 10.61.24

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти

10.61.24.00

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитни продукти,
хрупкав хляб (кнекброт), гофрети и вафли, сухари и подобни препечени
продукти и други хлебарски продукти

CPA: 10.61.31

Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница

10.61.31.33

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

Едрозърнест и дребнозърнест грис от твърда пшеница

kg

S

10.61.31.35

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец

kg

S

CPA: 10.61.32

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на
гранули от зърнено-житни растения

10.61.32.30

Едрозърнест и дребнозърнест грис от овес, царевица, ориз, ръж, ечемик и
други зърнени растения (с изключение на пшеница)

kg

S

10.61.32.40

Агломерати под формата на гранули от пшеница

kg

S

10.61.32.50

Агломерати под формата на гранули от овес, царевица, ориз, ръж, ечемик и
други зърнени растения (с изключение на пшеница)

kg

S

CPA: 10.61.33

Зърна от зърнено–житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация

10.61.33.33

Зърна от зърнени растения, олющени, сплескани, на люспи, закръглени,
нарязани или натрошени (с изключение на ориз)

kg

S

10.61.33.35

Зародиши на зърнени растения, цели, сплескани, на люспи или смлени (с
изключение на ориз)

kg

S

10.61.33.51

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

kg

S

10.61.33.53

Други продукти на базата на зърнени растения, приготвени чрез набъбване
или печене

kg

S

10.61.33.55

Зърна от зърнени растения (без царевица), варени или приготвени по друг
начин

kg

S

CPA: 10.61.40

Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения
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10.61.40.10

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг
вид обработка на царевица

kg

S

10.61.40.30

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг
вид обработка на ориз

kg

S

10.61.40.50

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг
вид обработка на пшеница

kg

S

10.61.40.90

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг
вид обработка на зърнени растения (различни от царевица, ориз, пшеница)

kg

S

NACE: 10.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

CPA: 10.62.11

Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте

10.62.11.11

Скорбяла от пшеница

kg

S

10.62.11.13

Скорбяла от царевица

kg

S

10.62.11.15

Нишесте от картофи

kg

S

10.62.11.19

Скорбяла и нишесте (включително от ориз, маниока, арарут и сърцевина на
сагова палма) (с изключение на това от пшеница, царевица и картофи)

kg

S

10.62.11.30

Инулин

kg

S

10.62.11.50

Глутен от пшеница (с изключение на пшеничен глутен, приготвен за
използване като лепило или като средство за скробване или апретура в
текстилната промишленост)

kg

S

10.62.11.70

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (включително естери
фицирани или етерифицирани, разтворими скорбяла и нишесте, пред
варително желирани или „набъбващи“ скорбяла и нишесте, скорбелен диал
дехид, скорбяла, обработена с формалдехид или епихлорхидрин)

kg

S

CPA: 10.62.12

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

10.62.12.00

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

CPA: 10.62.13

Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи,
н.д.

10.62.13.10

Глюкоза и сироп от глюкоза (без ароматизиращи или оцветяващи добавки)

kg

S

10.62.13.20

Фруктоза, химически чиста, в твърдо състояние; фруктоза и сироп от
фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза;
изоглюкоза без ароматизиращи или оцветяващи добавки

kg

S

10.62.13.30

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин без ароматизиращи или оцве
тяващи добавки

kg

S

10.62.13.90

Други захари, вкл. инвертната, некласифицирани другаде

kg

S

kg

S
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CPA: 10.62.14

Царевично масло и неговите фракции

10.62.14.30

Сурово царевично масло и неговите фракции, но не химически модифи
цирани

kg

S

10.62.14.60

Царевично масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически моди
фицирани

kg

S

CPA: 10.62.20

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

10.62.20.00

Остатъци от производство на нишесте или скорбяла и подобни остатъци

kg

S

NACE: 10.71

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

CPA: 10.71.11

Хляб, пресен

10.71.11.00

Пресен хляб без прибавки на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно
съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непреви
шаващо 5 %

kg

S

CPA: 10.71.12

Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни

10.71.12.00

Сладкарски изделия; други хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти
с прибавка на подсладители

kg

S

NACE: 10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

CPA: 10.72.11

Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия

10.72.11.30

Хрупкав хляб (кнекброт)

kg

S

10.72.11.50

Сухари и подобни препечени продукти

kg

S

CPA: 10.72.12

Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети

10.72.12.30

Меденки

kg

S

10.72.12.53

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

kg

S

10.72.12.55

Сладки бисквити (включително двойни бисквити с пълнеж; с изключение на
изцяло или отчасти покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи
какао)

kg

S

10.72.12.57

Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода в крайния продукт > 10 %
(с изключение на фунийки за сладолед, двойни гофрети с пълнеж и други
подобни продукти)

kg

S

10.72.12.59

Вафли и гофрети (включително солени) (с изключение на изцяло или
отчасти покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи какао)

kg

S

CPA: 10.72.19

Други сухи сладкарски изделия

10.72.19.10

Безквасен хляб

kg

S

Препратка
към
бележките
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10.72.19.20

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи
тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

kg

S

10.72.19.40

Бисквити (с изключение на изцяло или отчасти покритите с шоколад или с
други продукти, съдържащи какао, сладки бисквити, гофрети и вафли)

kg

S

10.72.19.50

Екструдирани или експандирани, солени или ароматизирани продукти

kg

S

10.72.19.90

Други печени изделия без прибавка на подсладители (включително пала
чинки, киш, пици; с изключение на сандвичи, хрупкав хляб (кнекброт),
гофрети, вафли, сухари, препечени, ароматизирани или солени екструдирани
или експандирани продукти)

kg

S

NACE: 10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

CPA: 10.73.11

Макарони, юфка и подобни макаронени изделия

10.73.11.30

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

kg

S

10.73.11.50

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

kg

S

CPA: 10.73.12

Кускус

10.73.12.00

Кускус

kg

S

NACE: 10.81

Производство на захар

CPA: 10.81.11

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние

10.81.11.00

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

kg

S

CPA: 10.81.12

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо
състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

10.81.12.30

Рафинирана бяла захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо
състояние

kg

S

10.81.12.90

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо
състояние (с изключение на бяла захар)

kg

S

CPA: 10.81.13

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

10.81.13.00

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

CPA: 10.81.14

Меласа

10.81.14.30

kg

S

Меласи от захарна тръстика

kg

S

10.81.14.50

Меласи, получени чрез извличане или рафиниране на захар, без тези от
захарна тръстика

kg

S

CPA: 10.81.20

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на
захар
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kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

Препратка
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бележките

10.81.20.00

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от произ
водството на захар

NACE: 10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

CPA: 10.82.11

Какаова маса, дори обезмаслена

10.82.11.00

Какаова маса (без прибавка на захар или други подсладители)

CPA: 10.82.12

Масло, мазнина и течно масло от какао

10.82.12.00

Масло, мазнина и течно масло, от какао

CPA: 10.82.13

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

10.82.13.00

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

CPA: 10.82.14

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

10.82.14.00

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

CPA: 10.82.21

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми,
пригодени за продажба на едро

10.82.21.30

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или
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, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

kg

S

10.82.21.50

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

kg

S

10.82.21.70

Шоколадова глазура в директни опаковки с тегло > 2 kg, с тегловно
съдържание на какаово масло ≥ 18 %

kg

S

10.82.21.90

Хранителни заготовки, съдържащи < 18 % какаово масло и в опаковки с
тегло > 2 kg (с изключение на шоколадова глазура, продукти, наречени
„chocolate milk crumb“)

kg

S

CPA: 10.82.22

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други
форми

10.82.22.33

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици, с пълнеж (включително от
сметана, ликьор или плодова каша; с изключение на шоколадови бисквити)

kg

S

10.82.22.35

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици с прибавка на зърнени храни,
плодове или ядки (с изключение на този с пълнеж, шоколадови бисквити)

kg

S

10.82.22.39

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици (с изключение на този с
пълнеж, с прибавка на зърнени храни, плодове или ядки, шоколадови биск
вити)

kg

S

10.82.22.43

Шоколади (включително шоколадови бонбони), съдържащи алкохол (с
изключение на тези на блокчета, пръчки или пръчици)

kg

S

10.82.22.45

Шоколади (с изключение на тези, съдържащи алкохол, на блокчета, пръчки
или пръчици)

kg

S
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10.82.22.53

Шоколадови изделия с пълнеж (с изключение на тези на блокчета, пръчки
или пръчици, шоколадови бисквити, шоколади)

kg

S

10.82.22.55

Шоколадови изделия без пълнеж (с изключение на тези на блокчета, пръчки
или пръчици, шоколадови бисквити, шоколади)

kg

S

10.82.22.60

Съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители
на захарта, съдържащи какао (включително нуга с шоколад) (без бял
шоколад)

kg

S

10.82.22.70

Шоколадови пасти за намазване

kg

S

10.82.22.80

Препарати за производство на напитки, съдържащи какао

kg

S

10.82.22.90

Хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на какаова маса,
масло, какао на прах, на блокчета, пръчки или пръчици, в течно, кашесто
или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми в опаковки
> 2 kg, за производство на напитки, шоколадови пасти за намазване)

kg

S

CPA: 10.82.23

Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао

10.82.23.10

Дъвка

kg

S

10.82.23.20

Питки, блокове, пръчки и таблетки от сладка папрат, съдържащ тегловно
> 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

kg

S

10.82.23.30

Бял шоколад

kg

S

10.82.23.53

Пасти на основата на захар (вкл. марципан, фондан, нуга и пасти от бадеми)
в директни опаковки с нетно съдържание ≥ 1 kg

kg

S

10.82.23.55

Пастили за гърло и бонбони против кашлица, състоящи се основно от захари
и ароматизиращи субстанции (с изключение на пастили или бонбони с
ароматизиращи субстанции с медикаментозно приложение)

kg

S

10.82.23.63

Дражета и подобни захарни изделия (вкл. захаросани бадеми)

kg

S

10.82.23.65

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

kg

S

10.82.23.73

Бонбони от карамелизирана захар

kg

S

10.82.23.75

Карамели

kg

S

10.82.23.83

Захарни изделия, получени чрез пресоване (включително подсладени
таблетки за премахване на лош дъх в устатата)

kg

S

10.82.23.90

Захарни изделия, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 10.82.24

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

10.82.24.00

Изцедени, захаросани или кристализирани плодове, кори от плодове и други
части от растения

kg

S

NACE: 10.83

Преработка на кафе и чай

CPA: 10.83.11

Кафе, декофеинизирано или печено

10.83.11.30

Сурово кафе, декофеинизирано

kg

S

Препратка
към
бележките
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10.83.11.50

Печено кафе, недекофеинизирано

kg

S

10.83.11.70

Печено кафе, декофеинизирано

kg

S

CPA: 10.83.12

Заместители на кафе; екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето;
люспи и черупки от кафе

10.83.12.10

Заместители на кафе, съдържащи кафе

kg

S

10.83.12.40

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

kg

S

10.83.12.70

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти,
есенции и концентрати

kg

S

CPA: 10.83.13

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със
съдържание ≤ 3 kg

10.83.13.00

Чай в директни опаковки със съдържание ≤ 3 kg

CPA: 10.83.14

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези
екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате

10.83.14.00

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени
на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай
или мате

CPA: 10.83.15

Билков чай

10.83.15.00 z

Билков чай

NACE: 10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

CPA: 10.84.11

Оцет и заместители на оцета, получени от оцетна киселина

10.84.11.30

kg

S

kg

S

kg

S

Винен оцет

l

S

10.84.11.90

Оцет и неговите заместители (с изключение на получените от вино)

l

S

CPA: 10.84.12

Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица

10.84.12.10

Сос от соя

kg

S

10.84.12.30

Кетчуп от домати и други сосове от домати

kg

S

10.84.12.53

Синапено брашно

kg

S

10.84.12.55

Готова горчица

kg

S

10.84.12.70

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки (с изключение
на сос от соя, кетчуп от домати и други сосове от домати, синапено брашно
и готова горчица)

kg

S

CPA: 10.84.30

Сол за хранителни цели

10.84.30.00

Сол за хранителни цели

kg

T

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

NACE: 10.85

Производство на готови ястия

CPA: 10.85.11

Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв

10.85.11.00 z

Готови храни и ястия на базата на месо, субпродукти или кръв

CPA: 10.85.12

Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

10.85.12.00 z

Готови храни и ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

CPA: 10.85.13

Готови ястия на базата на зеленчуци

10.85.13.00 z

Готови храни и ястия на базата на зеленчуци

CPA: 10.85.14

Готови ястия на базата на макаронени изделия

10.85.14.10

L 309/29
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kg

S

kg

S

kg

S

Макаронени изделия, дори варени, пълнени с месо, риба, сирене или други
продукти във всякакво съотношение

kg

S

10.85.14.30

Сушени, несушени и замразени макаронени изделия (включително готови
ястия) (без неварени, пълнени)

kg

S

CPA: 10.85.19

Други готови ястия

10.85.19.10 z

Други готови храни, включително замразени пици, без пресни пици

kg

S

NACE: 10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

CPA: 10.86.10

Хомогенизирани и диетични храни

10.86.10.10

Хомогенизирани готови храни от месо, субпродукти или кръв (с изключение
на колбаси и подобни продукти от месо; приготвени храни на базата на тези
продукти)

kg

S

10.86.10.30

Хомогенизирани зеленчуци, консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина, незамразени

kg

S

10.86.10.50

Хомогенизирани продукти от конфитюри, желета от плодове, мармелади,
пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или
черупкови плодове

kg

S

10.86.10.60

Смесени хомогенизирани храни, детски или диетични, п.п.д., в опаковки
≤ 250 g

kg

S

10.86.10.70

Детски храни, п.п.д. (с изключение на смесени хомогенизирани храни)

kg

S

NACE: 10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

CPA: 10.89.11

Готови супи и бульони и препарати за тях

10.89.11.00

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

kg

S

CPA: 10.89.12

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консер
вирани или варени; яйчен албумин
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10.89.12.30

Продукти от яйца, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени
в различни форми, замразени или консервирани по друг начин

kg

S

10.89.12.50

Яйчен албумин

kg

S

CPA: 10.89.13

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели

10.89.13.34

Хлебни маи

kg

S

10.89.13.39

Активни маи (с изключение на хлебни маи)

kg

S

10.89.13.50

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

kg

S

10.89.13.70

Набухватели

kg

S

CPA: 10.89.14

Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

10.89.14.00

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

kg

S

CPA: 10.89.16

Готови нетрайни хранителни продукти — сандвичи, пресни пици и подобни

10.89.16.00 z

Нетрайни храни, включително пресни пици, сандвичи

kg

S

CPA: 10.89.17

Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека

10.89.17.00 z

Хранителни добавки (продукти, предназначени за консумация от човека за
осигуряване на хранителни вещества

kg

S

CPA: 10.89.19

Разнообразни хранителни продукти, н.д

10.89.19.10

Карамелизирани захари и меласи

kg

S

10.89.19.25

Екстракт от малц

kg

S

10.89.19.30

Хранителни препарати от брашно, грис, скорбяла или нишесте и други

kg

S

10.89.19.35

Протеинови концентрати и ароматизирани или оцветени захарни сиропи

kg

S

10.89.19.50 z

Други хранителни препарати, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 10.91

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

CPA: 10.91.10

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

10.91.10.10 z

Премикси за храна на селскостопански животни

kg

S

10.91.10.33 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси):
свине

kg

S

10.91.10.35 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси): едър
рогат добитък

kg

S

10.91.10.37 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси):
домашни птици

kg

S

10.91.10.39 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси):
некласифицирани другаде

kg

S

Препратка
към
бележките
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CPA: 10.91.20

Брашно и агломерати от люцерна

10.91.20.00

Брашна и агломерати от люцерна

NACE: 10.92

Производство на готови храни за домашни любимци

CPA: 10.92.10

Готови храни за домашни любимци

10.92.10.30

L 309/31

Физ. измер.
P
единица

kg

S

Храни за кучета и котки, п.п.д.

kg

S

10.92.10.60 z

Готови храни за домашни любимци (без храни за кучета и котки, п.п.д.)

kg

S

NACE: 11.01

Производство на спиртни напитки

CPA: 11.01.10

Спиртни напитки

11.01.10.20

Дестилати от гроздово вино или гроздови джибри

l alc.
100 %

S

11.01.10.30

Уиски (важно: без акциз върху алкохола)

l alc.
100 %

S

11.01.10.40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали
продукти от захарна тръстика (важно: без акциз върху алкохола)

l alc.
100 %

S

11.01.10.50

Джин и хвойново питие (важно: без акциз върху алкохола)

l alc.
100 %

S

11.01.10.63

Водка с алкохолно съдържание по обем ≤ 45,4 % (важно: без акциз върху
алкохола)

l alc.
100 %

S

11.01.10.65

Дестилирани спиртни напитки от плодове (с изключение на ликьори, джин,
хвойново питие; гроздово вино или гроздови джибри (важно: без акциз
върху алкохола))

l alc.
100 %

S

11.01.10.70

Чист алкохол (важно: без акциз върху алкохола)

l alc.
100 %

S

11.01.10.80

Ликьори и други спиртни напитки (с изключение на дестилати от гроздово
вино, гроздови джибри или плодове/уиски, ром, тафия, джин и хвойново
питие, водка с алкохолно съдържание по обем ≤ 45,4 %, дестилати от
плодове) (важно: без акциз върху алкохола)

l alc.
100 %

S

NACE: 11.02

Производство на вина от грозде

CPA: 11.02.11

Пенливи вина от прясно грозде

11.02.11.30

Шампанско (важно: без акциз върху алкохола)

l

S

11.02.11.90

Пенливи вина от прясно грозде (без шампанско; без акциз върху алкохола)

l

S

CPA: 11.02.12

Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст

11.02.12.11 z

Бяло вино със защитено наименование за произход (ЗНП)

l

S

11.02.12.15

Вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката
на алкохол, в съдове с налягане, дължащо се на разтворен въглероден
диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура
20 oC (с изключение на пенливи вина)

l

S

Препратка
към
бележките
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11.02.12.17 z

Качествено вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация
чрез добавката на алкохол, със защитено наименование за произход (ЗНП),
с алкохолно съдържание ≤ 15 % (с изключение на бели и пенливи вина)

l

S

11.02.12.20

Вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката
на алкохол, с алкохолно съдържание ≤ 15 % (с изключение на пенливи
вина и вина (ЗНП)

l

S

11.02.12.31

Порто, мадейра, шери и други > 15 % алкохол

l

S

11.02.12.50

Гроздова мъст (без акциз върху алкохола)

l

S

NACE: 11.03

Производство на други ферментирали напитки

CPA: 11.03.10

Други ферментирали напитки

11.03.10.00

Ферментирали напитки и смеси от тях (включително с безалкохолни
напитки, ябълково вино (cider), крушово вино (perry) и медовина; с
изключение на малцова бира, вино от грозде, ароматизирано с растения
или ароматни вещества)

l

S

NACE: 11.04

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

CPA: 11.04.10

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

11.04.10.00

Вермут и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или
ароматични вещества (без акциз върху алкохола)

l

S

NACE: 11.05

Производство на пиво

CPA: 11.05.10

Пиво, без отпадъци от пивоварни

11.05.10.00

Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол
≤ 0,5 % обемни, акциз върху алкохола)

l

S

11.05.10.10

Безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол ≤ 0,5 %

l

S

CPA: 11.05.20

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

11.05.20.00

Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни (без акциз върху
алкохола)

kg

S

NACE: 11.06

Производство на малц

CPA: 11.06.10

Малц

11.06.10.30

Малц, непечен (без акциз върху алкохола)

kg

S

11.06.10.50

Малц, печен (без акциз върху алкохола, продукти, които са претърпели
допълнителна преработка, печен малц като заместител на кафето)

kg

S

Препратка
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Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

NACE: 11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

CPA: 11.07.11

Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани

11.07.11.30

Минерални води и газирани води, неподсладени

l

S

11.07.11.50

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

l

S

CPA: 11.07.19

Други безалкохолни напитки

11.07.19.30

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

l

S

11.07.19.50

Безалкохолни напитки, несъдържащи млечни мазнини (без подсладени или
неподсладени минерални, газирани или ароматизирани води)

l

S

11.07.19.70

Безалкохолни напитки, съдържащи млечни мазнини

l

S

NACE: 12.00

Производство на тютюневи изделия

CPA: 12.00.11

Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна

12.00.11.30

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

p/st

S

12.00.11.50

Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна
(без акциз върху тютюневите изделия)

p/st

S

12.00.11.70

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, съдържащи
само заместители на тютюна (без акциз върху тютюневите изделия)

kg

S

CPA: 12.00.12

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

12.00.12.00

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

kg

S

CPA: 12.00.19

Други тютюневи изделия и заместители, обработени; хомогенизирани или възстановени тютюни;
тютюневи екстракти и сокове

12.00.19.30

Тютюн за пушене (без акциз върху тютюневите изделия)

kg

S

12.00.19.90

Тютюн, тютюневи екстракти и сокове, други хомогенизирани или възста
новени тютюни, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

CPA: 13.10.10

Мазнини от вълна (серей), вкл. ланолин

13.10.10.00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, вкл.
ланолин

kg

T

CPA: 13.10.21

Сурова коприна (неусукана)

13.10.21.00

Сурова коприна, „греж“ (неусукана)

kg

T
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CPA: 13.10.22

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

13.10.22.00

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, нещрайхгарна, нито камгарна

CPA: 13.10.23

Дреб от вълна или от фини животински косми

13.10.23.00

Дреб от вълна или от фини животински косми

CPA: 13.10.24

Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене

13.10.24.00

Вълна или животински косми, щрайхгарни или камгарни (вкл. камгарна
вълна)

CPA: 13.10.25

Памук, подготвен за предене

13.10.25.00

Памук, кардиран или пениран

CPA: 13.10.26

Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене

13.10.26.00

Юта и други текстилни влакна (с изключение на лена, конопа и рами),
обработени, но непредени

CPA: 13.10.29

Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене

13.10.29.00

Други текстилни растителни влакна, обработени, но непредени

CPA: 13.10.31

Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.31.00

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг
начин, за предене

CPA: 13.10.32

Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.32.00

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг
начин, за предене

CPA: 13.10.40

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

13.10.40.10

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

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

kg

T

13.10.40.30

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

kg

T

13.10.40.50

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

kg

T

CPA: 13.10.50

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми

13.10.50.10

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

kg

T

13.10.50.30

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

kg

T
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13.10.50.50

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

CPA: 13.10.61

Прежди от памук (без шевните конци)

13.10.61.32 z

L 309/35

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

T

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

kg

T

13.10.61.33 z

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

kg

T

13.10.61.35 z

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

kg

T

13.10.61.52 z

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

kg

T

13.10.61.53 z

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

kg

T

13.10.61.55 z

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

kg

T

13.10.61.60

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

kg

T

CPA: 13.10.62

Шевни конци от памук

13.10.62.00

Шевни конци от памук

kg

T

CPA: 13.10.71

Прежди от лен

13.10.71.10

Прежди от лен, н.п.д.

kg

T

13.10.71.20

Прежди от лен, п.п.д.

kg

T

CPA: 13.10.72

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

13.10.72.00

Прежди от растителни или ликови влакна (без лен); хартиени прежди

CPA: 13.10.81

Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с
висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на
дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба
на дребно

13.10.81.10

Прежди от синтетични нишки, усукани или корд, н.п.д.

kg

T

13.10.81.30

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

kg

T

13.10.81.50

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

kg

T

CPA: 13.10.82

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези
влакна

13.10.82.10

Прежди (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични
щапелни влакна, н.п.д.

kg

T

13.10.82.50

Прежди (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични
щапелни влакна, п.п.д.

kg

T

kg

T
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CPA: 13.10.83

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

13.10.83.20

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

kg

T

13.10.83.33 z

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

kg

T

13.10.83.36 z

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

kg

T

13.10.83.40

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични
щапелни влакна, смесени с памук, н.п.д.

kg

T

13.10.83.80

Други прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно <
синтетични щапелни влакна, н.п.д., некласифицирани другаде

85 %

kg

T

13.10.83.90

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

kg

T

CPA: 13.10.84

Прежда от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)

13.10.84.10

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

kg

T

13.10.84.30

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

kg

T

CPA: 13.10.85

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна

13.10.85.10

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки

kg

T

13.10.85.50

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

kg

T

NACE: 13.20

Производство на тъкани

CPA: 13.20.11

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

13.20.11.00

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

m2

S

CPA: 13.20.12

Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми

13.20.12.30

Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни

m2

T

13.20.12.60

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

m2

T

CPA: 13.20.13

Тъкани от лен

13.20.13.30

Тъкани от лен, съдържащи тегловно ≥ 85 % лен

m2

T

13.20.13.60

Тъкани от лен, съдържащи тегловно < 85 % лен

m2

T

CPA: 13.20.14

Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)
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13.20.14.00

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

CPA: 13.20.19

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди

13.20.19.00

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

CPA: 13.20.20

Тъкани от памук

13.20.20.14 z

T

m2

T

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове), за облекло

m2

T

13.20.20.17 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни
изделия за домакинството

m2

T

13.20.20.19 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове и марли), за техническа и производствена
употреба

m2

T

13.20.20.20

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 100 g/m2, за марля, бинт и
други превързочни материали

m2

S

13.20.20.31 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2, от прежди с
различни цветове, за ризи и блузи

m2

T

13.20.20.42 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове), за облекло

m2

T

13.20.20.44 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни
изделия за домакинството

m2

T

13.20.20.49 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове), за техническа и производствена употреба

m2

T

13.20.20.60

Памучни тъкани, наречени „деним“, със специфична площна маса
> 200 g/m2 (включително тъкани, наречени „деним“, различни от син)

m2

S

13.20.20.72 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за друго облекло

m2

T

13.20.20.74 z

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

m2

T

13.20.20.79 z

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

m2

T

CPA: 13.20.31

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки

13.20.31.30

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки, получени от
прежди с висока здравина, от ленти или от подобни форми (включително
найлон, други полиамиди, полиестер, вискозна коприна)

m2

S

13.20.31.50

Тъкани от прежди от синтетични нишки (без тези от прежди с висока
здравина или от ленти или от подобни форми)

m2

T
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m2

T

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно ≥ 85 %
синтетични щапелни влакна

m2

T

13.20.32.20

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

m2

T

13.20.32.30

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

m2

T

13.20.32.40

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с щрай
хгарна вълна или фини животински косми

m2

T

13.20.32.50

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с
камгарна вълна или фини животински косми

m2

T

13.20.32.90

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени с други влакна, различни от
вълнените, фините животински косми или памука

m2

T

CPA: 13.20.33

Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна

13.20.33.30

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

m2

T

13.20.33.50

Тъкани от изкуствени щапелни влакна, от прежди с различни цветове

m2

S

CPA: 13.20.41

Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)

13.20.41.00

Кадифета и плюшове, основни и вътъчни; тъкани от шенилна прежда (без
хавлиени тъкани от памук, тъфтинг изделия, ленти)

CPA: 13.20.42

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

13.20.42.00

Хавлиени тъкани от памук

CPA: 13.20.43

Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)

13.20.43.00

Хавлиени тъкани (без тези от памук)

CPA: 13.20.44

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

13.20.44.00

Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти)

13.20.31.70

Тъкани от прежди от изкуствени нишки (без тези от прежди с висока
здравина)

CPA: 13.20.32

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна

13.20.32.10

m2

S

m2

T

m2

T

m2

S

Препратка
към
бележките
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CPA: 13.20.45

Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки

13.20.45.00

Тъфтинг изделия (без килими и други подови настилки)

CPA: 13.20.46

Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна

13.20.46.00

Тъкани от стъклени влакна (вкл. ленти, стъклена вата)

NACE: 13.30

Облагородяване на прежди, платове и облекло

CPA: 13.30.11

Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди

13.30.11.10

Багрене на влакна

I

13.30.11.21

Багрене на прежди от естествена коприна

I

13.30.11.22

Багрене на прежди от вълна, от фини или груби животински косми и конски
косми

I

13.30.11.23

Багрене на памучни прежди (без шевни конци)

I

13.30.11.24

Багрене на лен, юта, други растителни ликови влакна и на хартиени прежди

I

13.30.11.25

Багрене на прежди от синтетични нишки (без шевни конци)

I

13.30.11.26

Багрене на прежди от изкуствени нишки (без шевни конци)

I

13.30.11.27

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

I

13.30.11.28

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

I

CPA: 13.30.12

Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.12.10

Избелване на тъкани от естествена коприна

I

13.30.12.20

Избелване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или
конски косми

I

13.30.12.30

Избелване на тъкани от памук

I

13.30.12.40

Избелване на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна,
растителни текстилни влакна и хартиени прежди

I

13.30.12.50

Избелване на тъкани от прежди от синтетични нишки или от синтетични
влакна

I

13.30.12.60

Избелване на тъкани от прежди от изкуствени нишки или от изкуствени
влакна

I

13.30.12.70

Избелване на изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда
(без хавлиени тъкани от памук и ленти)

I

13.30.12.80

Избелване на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

I

13.30.12.90

Избелване на плетени платове

I

CPA: 13.30.13

Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

m2

S

kg

S

Препратка
към
бележките
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13.30.13.10

Багрене на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена
коприна

I

13.30.13.20

Багрене на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или конски
косми

I

13.30.13.30

Багрене на тъкани от памук

I

13.30.13.40

Багрене на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна, растителни
текстилни влакна и хартиени прежди

I

13.30.13.50

Багрене на тъкани от прежди от синтетични нишки или от синтетични
влакна

I

13.30.13.60

Багрене на тъкани от прежди от изкуствени нишки или от изкуствени влакна

I

13.30.13.70

Багрене на изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без
хавлиени тъкани от памук и ленти)

I

13.30.13.80

Багрене на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

I

13.30.13.90

Багрене на плетени платове и на нетъкан текстил

I

CPA: 13.30.19

Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.19.10

Облагородяване на тъкани от естествена коприна (без избелване, багрене и
печатане)

I

13.30.19.20

Облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или
конски косми (без избелване, багрене и печатане)

I

13.30.19.30

Облагородяване на памучни тъкани (без избелване, багрене и печатане)

I

13.30.19.40

Облагородяване на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна,
растителни текстилни влакна и хартиени прежди (без избелване, багрене и
печатане)

I

13.30.19.50

Облагородяване на тъкани от синтетични нишки или от синтетични влакна
(без избелване, багрене и печатане)

I

13.30.19.60

Облагородяване на тъкани от изкуствени нишки или от изкуствени влакна
(без избелване, багрене и печатане)

I

13.30.19.70

Облагородяване на изтъкани кадифета и плюшове и на тъкани от шенилна
прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) (без избелване, багрене и
печатане)

I

13.30.19.80

Облагородяване на хавлиени тъкани, различни от тъфтинг изделия (без
избелване, багрене и печатане)

I

13.30.19.90

Облагородяване на плетени платове и на нетъкан текстил (без избелване,
багрене и печатане)

I

Препратка
към
бележките
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13.30.19.95

Услуги по облагородяване на облекло

I

NACE: 13.91

Производство на плетени платове

CPA: 13.91.11

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

13.91.11.00

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

CPA: 13.91.19

Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

13.91.19.10

Плетени платове (с изключение на кадифета и плюшове)

13.91.19.20

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи

NACE: 13.92

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

CPA: 13.92.11

Одеяла (без електрическите одеяла)

13.92.11.30

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

p/st

S

13.92.11.50

Одеяла (без електрически одеяла) от синтетични влакна

p/st

S

13.92.11.90

Одеяла (без електрически одеяла) от текстилни материали (с изключение на
тези от вълна или фини животински косми, от синтетични влакна)

p/st

S

CPA: 13.92.12

Спално бельо

13.92.12.30

Спално бельо, трикотажно или плетено

kg

S

13.92.12.53

Спално бельо от памук (без трикотажно или плетено)

kg

S

13.92.12.55

Спално бельо от лен или от рами (без трикотажно или плетено)

kg

S

13.92.12.59

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

kg

S

13.92.12.70

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

kg

S

CPA: 13.92.13

Покривки и кърпи за маса

13.92.13.30

Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени

kg

S

13.92.13.53

Покривки и кърпи за маса от памук (без трикотажни или плетени)

kg

S

13.92.13.55

Покривки и кърпи за маса от лен (без трикотажни или плетени)

kg

S

13.92.13.59

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

kg

S

13.92.13.70

Покривки и кърпи за маса, нетъкани, от синтетични или изкуствени влакна

kg

S

CPA: 13.92.14

Кърпи за тоалет или за кухня

13.92.14.30

Кърпи за тоалет или за кухня, от хавлиени или подобни тъкани, от памук

kg

S

kg

kg

T

T
S

Препратка
към
бележките
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13.92.14.50

Тъкани кърпи за тоалет или за кухня, от текстилни материали (без тези от
хавлиени или подобни тъкани, от памук)

kg

S

13.92.14.70

Кърпи за тоалет или за кухня, от нетъкани синтетични или изкуствени
влакна

kg

S

CPA: 13.92.15

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

13.92.15.30

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

m2

S

13.92.15.50

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

m2

S

13.92.15.70

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

m2

S

CPA: 13.92.16

Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета
от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия

13.92.16.20

Гоблени ръчно тъкани (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“),
ръчно бродирани (включително с полегат бод, с кръстосан бод), дори
конфекционирани

13.92.16.40

Покривки за легла (без пухените)

13.92.16.60

Изделия за обзавеждане, включително калъфи за мебели, калъфки за
възглавници, както и калъфки за възглавници и др. за автомобилни
седалки (без одеяла, спално бельо, покривки и кърпи за маса, кърпи за
тоалет или за кухня, пердета, щори, драперии и покривки за легла)

S

13.92.16.80

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

S

CPA: 13.92.21

Амбалажни чували и торбички

13.92.21.30

Амбалажни чували и торбички от памук

kg

S

13.92.21.50

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

kg

S

13.92.21.70

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови
ленти (без трикотажни или плетени)

kg

S

13.92.21.90

Амбалажни чували и торбички (без тези от памук, полиетиленови или поли
пропиленови ленти)

kg

S

CPA: 13.92.22

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг

13.92.22.10

Покривала и външни щори (без покривала за каравани)

kg

S

13.92.22.30

Палатки (включително покривала за каравани)

kg

S

13.92.22.50

Платна

kg

S

S

p/st

S
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13.92.22.70

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

S

CPA: 13.92.23

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

13.92.23.00

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

CPA: 13.92.24

Спални чували; изделия за легла

13.92.24.30

kg

S

Спални чували

p/st

S

13.92.24.93

Артикули за легла от перушина или пух (включително юргани и пухени
завивки, пухове, възглавници) (без дюшеци, спални чували)

p/st

S

13.92.24.99

Артикули за легла с пълнеж, различен от перушина или пух (включително
юргани и пухени завивки, пухове, възглавници) (без дюшеци, спални чували)

p/st

S

CPA: 13.92.29

Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах,
спасителни жилетки и колани)

13.92.29.53

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
нетъкани

kg

S

13.92.29.57

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

kg

S

13.92.29.99

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекцио
нирани текстилни изделия (с изключение на дамски превръзки и бебешки
пелени, както и подобни хигиенни изделия)

kg

S

NACE: 13.93

Производство на килими и текстилни подови настилки

CPA: 13.93.11

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

13.93.11.00

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас

CPA: 13.93.12

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок

13.93.12.00

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали
(без тъфтинг и флок)

CPA: 13.93.13

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

13.93.13.00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

CPA: 13.93.19

Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)

m2

S

m2

S

m2

S
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13.93.19.30

Килими и други подови настилки от филц (без тъфтинг и флок)

m2

S

13.93.19.90

Килими и други подови настилки от текстилни материали (без тези с
навързан или ненавързан влас, тъкани, тъфтинг, от филц)

m2

S

NACE: 13.94

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

CPA: 13.94.11

Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна

13.94.11.30

Канапи, въжета и дебели въжета, от сизал или от други текстилни влакна от
рода Agave, от юта или други текстилни ликови или твърди влакна (от
листове), (без канапи за свързване или връзване)

kg

S

13.94.11.53

Канапи за свързване или връзване, от сизал (селскостопански)

kg

S

13.94.11.55

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

kg

S

13.94.11.60

Въжета и дебели въжета, от полиетилен, полипропилен, найлон или от други
полиамиди или полиестери, с линейна плътност > 50 000 dtex (5 g/m), от
други синтетични влакна (без канапи за свързване или връзване)

kg

S

13.94.11.70

Канапи от полиетилен или пропилен, найлон или от други полиамиди или
полиестери, с линейна плътност ≤ 50 000 dtex (5 g/m), (без канапи за
свързване или връзване)

kg

S

13.94.11.90

Канапи, въжета и дебели въжета, от други текстилни материали (без юта и
други текстилни ликови влакна, сизал, абака или други твърди влакна (от
листове), синтетични влакна)

kg

S

CPA: 13.94.12

Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.

13.94.12.33

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

kg

S

13.94.12.35

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, от изкуствени
или синтетични влакна (без кепчета)

kg

S

13.94.12.53

Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета
от найлон или други полиамиди (без плетени на кука мрежи на парчета,
мрежички за коса, мрежи със спортно предназначение и за риболов)

kg

S

13.94.12.55

Конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди (без плетени на
кука мрежи на парчета, мрежички за коса, мрежи със спортно предназ
начение и за риболов, тези, изработени от канапи, въжета или дебели
въжета)

kg

S

13.94.12.59

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

kg

S

13.94.12.80

Изделия от канапи, въжета и дебели въжета

kg

S

NACE: 13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

CPA: 13.95.10

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.10.10

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за
единица площ ≤ 25 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни
изделия)

kg

S

Препратка
към
бележките
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13.95.10.20

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за
единица площ > 25 g/m2, но ≤ 70 g/m2 (включително изделия от
нетъкани текстилни изделия)

kg

S

13.95.10.30

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за
единица площ > 70 g/m2, но ≤ 150 g/m2 (включително изделия от
нетъкани текстилни изделия)

kg

S

13.95.10.50

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за
единица площ > 150 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни
изделия)

kg

S

13.95.10.70

Нетъкани текстилни изделия, промазани или покрити (без облекла) (вклю
чително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

NACE: 13.96

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

CPA: 13.96.11

Метални и метализирани прежди

13.96.11.00

Метализирани прежди или обвити метализирани прежди

CPA: 13.96.12

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.

13.96.12.00

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, за
облекло, мебелиране или за подобна употреба

CPA: 13.96.13

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

13.96.13.00

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

CPA: 13.96.14

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

13.96.14.00

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, некласифицирани другаде

CPA: 13.96.15

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

13.96.15.00

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

CPA: 13.96.16

Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета,
транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране)

13.96.16.20

Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори импре
гнирани или промазани, дори армирани или с допълнения от други мате
риали

kg

S

13.96.16.50

Текстилни фитили,транспортни ленти или трансмисионни ремъци (вклю
чително подсилени с метал или с други материали)

kg

S

13.96.16.80

Тъкани и филцови тъкани, използвани за машини за производство на хартия
или за подобни машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент)

kg

S

CPA: 13.96.17

Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия

kg

S

kg

S

kg

S

m2

S

m2

S
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13.96.17.30

Ленти, различни от етикети, емблеми и подобни изделия

S

13.96.17.50

Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, небродирани

S

13.96.17.70

Галони и ширити, на парче; пискюли и помпони, пасмантерийни изделия и
аналогични орнаментни изделия (без трикотажните или плетените)

S

NACE: 13.99

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

CPA: 13.99.11

Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти
или на мотиви

13.99.11.30

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

S

13.99.11.50

Машинно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

S

13.99.11.70

Ръчно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

S

CPA: 13.99.12

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.12.30

Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с
изрязана основа) на парче, на ленти или на мотиви

S

13.99.12.50

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

S

13.99.12.70

Бродерии от текстилни материали, на парче, на ленти или на мотиви (без
бродерии от памук и тези без видима основа)

S

CPA: 13.99.13

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

13.99.13.00

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, некла
сифицирани другаде

CPA: 13.99.14

Текстилни влакна с дължина ≤ 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

13.99.14.00

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

CPA: 13.99.15

Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“

13.99.15.00

Обвити прежди и ленти от синтетични или изкуствени текстилни материали
с видима широчина ≤ 5 mm; шенилна прежда; прежди „във верижка“

CPA: 13.99.16

Ватирани текстилни изделия на парчета

13.99.16.00

Ватирани текстилни изделия на парче, различни от бродериите

CPA: 13.99.19

Друг текстил и изделия от текстил, н.д.

13.99.19.00

Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или
тоалетни продукти

kg

S

kg

S

kg

S

m2

S

p/st

S
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NACE: 14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

CPA: 14.11.10

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

14.11.10.00

Облекло от естествени или възстановени кожи (включително манта и палта)
(без допълнения към облеклото, шапки, обувки)

NACE: 14.12

Производство на работно облекло

CPA: 14.12.11

Работни ансамбли и сака, за мъже

14.12.11.20

L 309/47
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P
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Препратка
към
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p/st

S

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

p/st

S

14.12.11.30

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

p/st

S

CPA: 14.12.12

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси
панталони, за мъже

14.12.12.40

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

p/st

S

14.12.12.50

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

p/st

S

CPA: 14.12.21

Работни ансамбли и сака, за жени

14.12.21.20

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

p/st

S

14.12.21.30

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

p/st

S

CPA: 14.12.22

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси
панталони, за жени

14.12.22.40

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

p/st

S

14.12.22.50

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

p/st

S

CPA: 14.12.30

Друго работно облекло

14.12.30.13

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за
мъже или момчета

p/st

S

14.12.30.23

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за
жени или момичета

p/st

S

NACE: 14.13

Производство на горно облекло, без работно

CPA: 14.13.11

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже
или момчета

14.13.11.10

Палта, пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или
момчета (с изключение на сака, анораци, якета и блузони)

p/st

S
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14.13.11.20

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или
плетени, за мъже или момчета (с изключение на сака)

S

CPA: 14.13.12

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

14.13.12.30

Сака, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

14.13.12.60

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

p/st

S

14.13.12.70

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

p/st

S

CPA: 14.13.13

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или
момичета

14.13.13.10

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

p/st

S

14.13.13.20

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или
плетени, за жени или момичета (с изключение на сака)

p/st

S

CPA: 14.13.14

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и
презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за
жени или момичета

14.13.14.30

Сака, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

14.13.14.60

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

p/st

S

14.13.14.70

Рокли, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

14.13.14.80

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

p/st

S

14.13.14.90

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки
и къси панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

CPA: 14.13.21

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или
плетените, за мъже или момчета

14.13.21.15

Шлифери, палта, пелерини и други, за мъже или момчета

p/st

S

14.13.21.30

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, за мъже или момчета
(с изключение на сака, трикотажни или плетени, импрегнирани, помазани,
покрити, ламинирани или гумирани)

p/st

S

CPA: 14.13.22

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
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14.13.22.00

Костюми и ансамбли за мъже или момчета (с изключение на трикотажни
или плетени)

CPA: 14.13.23

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

14.13.23.00

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

CPA: 14.13.24

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и
шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.24.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от
„деним“, за мъже или момчета

p/st

S

14.13.24.44

Панталони, панталони до под коляното и къси панталони, от вълна или от
фини животински косми, за мъже или момчета (с изключение на
трикотажни или плетени, работни)

p/st

S

14.13.24.45

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от
синтетични и изкуствени влакна, за мъже или момчета (с изключение на
трикотажни или плетени)

p/st

S

14.13.24.48

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

p/st

S

14.13.24.49

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки
и къси панталони (без тези от вълна, памук и синтетични или изкуствени
влакна, трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

14.13.24.55

Панталони с пластрон и презрамки (без работни и трикотажни или плетени),
за мъже или момчета

p/st

S

14.13.24.60

Къси панталони, от памук или синтетични и изкуствени влакна (без
трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

CPA: 14.13.31

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или
плетените, за жени или момичета

14.13.31.15

Шлифери, палта и други, за жени или момичета

p/st

S

14.13.31.30

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, за жени или
момичета (с изключение на сака, трикотажни или плетени, импрегнирани,
помазани, покрити, ламинирани или гумирани)

p/st

S

CPA: 14.13.32

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.32.00

Костюми и ансамбли за жени или момичета (с изключение на трикотажни
или плетени)

CPA: 14.13.33

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

14.13.33.30

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

CPA: 14.13.34

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

14.13.34.70

Рокли за жени или момичета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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14.13.34.80

Поли и поли-панталони, за жени или момичета (с изключение на
трикотажни или плетени)

S

CPA: 14.13.35

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и
шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета

14.13.35.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от
„деним“, за жени или момичета

p/st

S

14.13.35.48

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

p/st

S

14.13.35.49

Панталони и панталони до под коляното от вълна или от фини животински
косми или от синтетични или изкуствени влакна (с изключение на
трикотажни или плетени и работни), за жени или момичета

p/st

S

14.13.35.51

Панталони с пластрон и презрамки, различни от работните и трикотажните
или плетените, от памук, за жени или момичета

p/st

S

14.13.35.61

Къси панталони от памук (без трикоотажни или плетени), за жени или
момичета

p/st

S

14.13.35.63

Панталони с пластрон и презрамки от вълна или фини животински косми и
от синтетични или изкуствени влакна (без памук, трикотажни или плетени,
работни), за жени или момичета; къси панталони от вълна или от фини
животински косми (без трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

14.13.35.65

Къси панталони от синтетични и изкуствени влакна (без трикотажни или
плетени), за жени или момичета

p/st

S

14.13.35.69

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки
от текстилни материали (без памук, вълна или фини животински косми,
синтетични и изкуствени влакна, трикотажни или плетени), за жени или
момичета

p/st

S

NACE: 14.14

Производство на долно облекло

CPA: 14.14.11

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.11.00

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

CPA: 14.14.12

Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже
или момчета

14.14.12.20

Слипове и долни гащи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
(включително боксерки)

p/st

S

14.14.12.30

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

p/st

S

14.14.12.40

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

p/st

S

CPA: 14.14.13

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

14.14.13.10

Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

CPA: 14.14.14

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или
плетени, за жени или момичета
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14.14.14.20

Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, за жени или
момичета (включително боксерки)

p/st

S

14.14.14.30

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

p/st

S

14.14.14.40

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

p/st

S

14.14.14.50

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

p/st

S

CPA: 14.14.21

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

14.14.21.00

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

p/st

S

CPA: 14.14.22

Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трико
тажните или плетените, за мъже или момчета

14.14.22.20

Слипове и долни гащи (включително боксерки), различни от трикотажните
или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

14.14.22.30

Нощни ризи и пижами, различни от трикотажните или плетените, за мъже
или момчета

p/st

S

14.14.22.40

Долни фланели, хавлии за баня, халати и подобни изделия, различни от
трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

CPA: 14.14.23

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

14.14.23.00

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

CPA: 14.14.24

Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия,
различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.14.24.30

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

p/st

S

14.14.24.50

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

p/st

S

14.14.24.60

Долни фланели и ризи, пликчета, хавлии за баня, халати, домашни роби и
подобни изделия от памук, различни от трикотажните или плетените, за
жени или момичета

p/st

S

14.14.24.80

Хавлии за баня, халати, домашни роби, долни фланели и ризи, пликчета
(включително боксерки), от синтетични или изкуствени влакна (без трико
тажните или плетените), за жени или момичета

p/st

S

14.14.24.89

Долни фланели и ризи, пликчета, хавлии за баня, халати, домашни роби и
подобни от текстилни материали (без памук, синтетични или изкуствени
влакна, трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

p/st

S
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CPA: 14.14.25

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия
и части за тях, дори трикотажни или плетени

14.14.25.30

Сутиени и бюстиета

p/st

S

14.14.25.50

Ластични колани и колан-гащи, комбинации от сутиени или бюстиета и
ластични колани или колан-гащи (включително бодита с регулируеми
презрамки)

p/st

S

14.14.25.70

Тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия

CPA: 14.14.30

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

14.14.30.00

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

NACE: 14.19

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

CPA: 14.19.11

Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

14.19.11.00

Облекло и допълнения за облекло за бебета (≤ 86 cm), трикотажно или
плетено, включително долни фланелки, дрехи с къси ръкави и къси крачоли,
ританки, гащеризони, ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един
пръст, връхни дрехи

CPA: 14.19.12

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло,
трикотажни или плетени

14.19.12.10

Горно спортно облекло, трикотажно или плетено

p/st

S

14.19.12.30

Комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

p/st

S

14.19.12.40

Бански костюми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

14.19.12.50

Бански костюми, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

14.19.12.90

Друго облекло, трикотажно или плетено, (включително бодита с нормален
ръкав)

kg

S

CPA: 14.19.13

Ръкавици, трикотажни или плетени

14.19.13.00

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

pa

S

CPA: 14.19.19

Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени

14.19.19.30

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

14.19.19.60

Допълнения за облекло и части за тях, трикотажни или плетени (с
изключение на ръкавици, ръкавици без пръсти, шалове, ешарпи, кърпи за
глава, шалчета, мантили, була, воалетки)

CPA: 14.19.21

Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

S

p/st

S

S

p/st

S

S
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14.19.21.50

Облекло и допълнения за облекло за бебета (≤ 86 cm) от текстилни мате
риали, различни от трикотажните или плетените, включително долни
фланелки, дрехи с къси ръкави и къси крачоли, ританки, гащеризони,
ръкавици, ръкавици без пръсти и връхни дрехи (с изключение на дамски
превръзки и бебешки пелени, както и подобни хигиенни изделия)

S

CPA: 14.19.22

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различни
от трикотажните или плетените

14.19.22.10

Друго облекло за мъже или момчета, некласифицирано другаде, вклю
чително горно спортно облекло и облекло за джогинг (без жилетки, комби
незони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени)

p/st

S

14.19.22.20

Друго облекло за жени или момичета, некласифицирано другаде, вклю
чително горно спортно облекло и облекло за джогинг (без жилетки, комби
незони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени)

p/st

S

14.19.22.30

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажните или плетените

p/st

S

14.19.22.40

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

p/st

S

14.19.22.50

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

p/st

S

CPA: 14.19.23

Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и
шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трико
тажните или плетените

14.19.23.10

Носни кърпи и джобни кърпички

p/st

S

14.19.23.33

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и
подобни изделия (без изделия от естествена коприна и от отпадъци от
естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

p/st

S

14.19.23.38

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и
подобни изделия, от естествена коприна или от отпадъци от естествена
коприна, различни от трикотажните или плетените

p/st

S

14.19.23.53

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

p/st

S

14.19.23.58

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

p/st

S

14.19.23.70

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

pa

S

14.19.23.96

Допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, от
текстилни материали, некласифицирани другаде, и техните части (без
шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки, вратов
ръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици, ръкавици без пръсти и
ръкавици с един пръст и техните части; сутиени, ластични колани, корсети,
тиранти, жартиери, ластици за чорапи, трикотажни или плетени)

CPA: 14.19.31

Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези
за спорт)

14.19.31.75

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествени или
възстановени кожи, различни от защитните и тези, предназначени за прак
тикуване на спорт

S

pa

S
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14.19.31.80

Колани и колани с презрамки, от естествени или възстановени кожи

S

14.19.31.90

Допълнения за облекло от естествени или възстановени кожи (с изключение
на ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, колани и
колани с презрамки)

CPA: 14.19.32

Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от
текстилни материали, импрегнирани или промазани

14.19.32.00

Облекло, конфекционирано от филц или от нетъкани текстилни материали,
импрегнирани или промазани текстилни тъкани

CPA: 14.19.41

Щумпи и други форми за шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви
материали

14.19.41.30

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

p/st

S

14.19.41.50

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване
на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито
гарнирани

p/st

S

CPA: 14.19.42

Шапки от филц, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или
конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса

14.19.42.30

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове

p/st

S

14.19.42.50

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

p/st

S

14.19.42.70

Шапки, трикотажни или плетени, или конфекционирани от дантели, филц
или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), мрежи и филета
за коса, от всякакви материали

p/st

S

CPA: 14.19.43

Шапки от други материали (без каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни
гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници
за шапкарството

14.19.43.00

Други шапки (без тези от каучук, пластмаси, предпазни шапки, азбест); ленти
за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни
приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

NACE: 14.20

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

CPA: 14.20.10

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

14.20.10.30

Облекло и допълнения за облекло от кожухарски кожи (без шапки)

S

14.20.10.90

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

S

NACE: 14.31

Производство на чорапи и чорапогащи

CPA: 14.31.10

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

S

p/st

S

S
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14.31.10.33

Чорапогащи от трикотажни или плетени синтетични влакна с линейна
плътност на единичната прежда < 67 dtex

p/st

S

14.31.10.35

Чорапогащи от трикотажни или плетени синтетични влакна с линейна
плътност на единичната прежда ≥ 67 dtex

p/st

S

14.31.10.37

Чорапогащи от текстилни материали, трикотажни или плетени (без чора
погащи с различна степен на компресия, тези от синтетични влакна и тези
за бебета)

p/st

S

14.31.10.50

Дамски чорапи, дълги и три четвърти, трикотажни или плетени, с линейна
плътност на единичната прежда < 67 dtex

pa

S

14.31.10.90

Трикотажни или плетени чорапогащи и подобни изделия (вкл. чорапи; с
изключение на дамски чорапи, дълги и три четвърти, с линейна плътност
< 67 decitex, чорапогащии и подобни изделия с прикачени към тях ходила)

pa

S

NACE: 14.39

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други
подобни изделия

CPA: 14.39.10

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.10.31

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от вълна или фини живо
тински косми, за мъже или момчета (без фланели и пуловери, съдържащи
тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 g)

p/st

S

14.39.10.32

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от вълна или фини живо
тински косми, за жени или момичета (без фланели и пуловери, съдържащи
тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 g)

p/st

S

14.39.10.33

Фланели и пуловери, съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на
изделието ≥ 600 g

p/st

S

14.39.10.53

Блузи с яка поло, тънки, от памук

p/st

S

14.39.10.55

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

p/st

S

14.39.10.61

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

p/st

S

14.39.10.62

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

p/st

S

14.39.10.71

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

p/st

S

14.39.10.72

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

p/st

S

14.39.10.90

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от текстилни материали (без
тези от вълна или фини животински косми, памук, синтетични или
изкуствени влакна)

p/st

S
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NACE: 15.11

Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

CPA: 15.11.10

Обработени кожухарски кожи

15.11.10.30

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

15.11.10.50

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, различни от заешки и агнешки

CPA: 15.11.21

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

15.11.21.00

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

CPA: 15.11.22

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

15.11.22.00

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

CPA: 15.11.31

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

15.11.31.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

CPA: 15.11.32

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

15.11.32.00

Кожи без косъм от едър рогат добитък, не цели

CPA: 15.11.33

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

15.11.33.00

Кожи без косъм от животни от рода на конете

CPA: 15.11.41

Обработени кожи без косъм от овце

15.11.41.30

p/st

S

S

m2

S

m2

T

kg

T

kg

T

kg

T

Кожи без косъм от овце или агнета, дъбени, но без друга по-нататъшна
обработка (без замшеви кожи)

kg

T

15.11.41.50

Кожи без косъм от овце или агнета, обработени след дъбене или обработени
като пергамент (без замшеви, с лаково, метализирано или друго покритие)

m2

T

CPA: 15.11.42

Обработени кожи без косъм от кози

15.11.42.30

Кожи без косъм от кози или ярета, дъбени или додъбени, но без друга понататъшна обработка (без замшеви кожи)

kg

T

15.11.42.50

Кожи без косъм от кози или ярета, обработени след дъбене или обработени
като пергамент (без замшеви, с лаково, метализирано или друго покритие)

m2

T

CPA: 15.11.43

Обработени кожи без косъм от свине

15.11.43.30

Кожи без косъм от свине, само дъбени

kg

T

15.11.43.50

Кожи без косъм от свине, обработени след дъбене или обработени като
пергамент (без кожи с лаково или друго покритие и метализирани кожи)

m2

T

CPA: 15.11.51

Обработени кожи без косъм от други животни

Препратка
към
бележките
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15.11.51.00

Кожи без косъм от други животни

CPA: 15.11.52

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна

15.11.52.00

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

NACE: 15.12

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

CPA: 15.12.11

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали

15.12.11.10 z

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. камшици, бичове
и техните части, ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла и облекло
за кучета) от всякакъв вид материали)

CPA: 15.12.12

Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали

15.12.12.10

Куфари, куфарчета, тоалетни куфарчета, папки, ученически чанти и други
подобни от естествена или възстановена кожа, кожа с лаково подритие, от
пластмасови материали, текстилни материали, алуминий или други мате
риали

p/st

S

15.12.12.20

Ръчни чанти от естествена или възстановена кожа, кожа с лаково подритие,
от пластмасови листове, текстилни материали или други материали, вкл. тези
без дръжки

p/st

S

15.12.12.30

Джобни изделия или изделия за ръчни чанти

S

15.12.12.50

Куфарчета, чанти и други подобни, некласифицирани другаде

S

15.12.12.70

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

CPA: 15.12.13

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

15.12.13.00

Верижки и каишки за ръчни часовници и части за тях (включително тези от
естествена или възстановена кожа или пластмасови материали, с изключение
на тези от благородни метали, метали или от плакета или дублета от небла
городни метали/покрити с благородни метали)

CPA: 15.12.19

Други изделия от естествени или възстановени кожи (вкл. изделия за технически цели)

15.12.19.30

Изделия за технически цели от естествени или възстановени кожи

15.12.19.60

Изделия от естествени или възстановени кожи, некласифицирани другаде

NACE: 15.20

Производство на обувки

CPA: 15.20.11

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

15.20.11.00

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

S

p/st

S

p/st

S

kg

S
S

pa

S
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CPA: 15.20.12

Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки)

15.20.12.10

Сандали с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси (вкл. тип
сандали с ремъци или каишки, джапанки)

pa

S

15.20.12.31

Обувки за използване в rрадски условия с горна част от каучук или
пластмаси

pa

S

15.20.12.37

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

pa

S

CPA: 15.20.13

Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и
различни специални обувки)

15.20.13.30

Обувки с горна част от естествени кожи, с основно ходило от дърво (вклю
чително сабо), без вътрешни ходила и защитно метално бомбе

pa

S

15.20.13.51

Мъжки обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част
от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

15.20.13.52

Дамски обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част
от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

15.20.13.53

Детски обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част от
естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

15.20.13.61

Мъжки сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна
част от естествени кожи

pa

S

15.20.13.62

Дамски сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна
част от естествени кожи

pa

S

15.20.13.63

Детски сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна
част от естествени кожи

pa

S

15.20.13.70

Пантофи и други домашни обувки (вкл. пантофки за танци и чехли за баня),
с горна част от естествени кожи и с ходила от каучук, пластмаси или кожи

pa

S

15.20.13.80

Обувки с горна част от естествени кожи, с външни ходила от дърво, корк
или друг материал (без каучук, пластмаси или кожи)

pa

S

CPA: 15.20.14

Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)

15.20.14.44

Пантофи и други домашни обувки с горна част от текстилни материали (вкл.
пантофки за танци и чехли за баня)

pa

S

15.20.14.45

Обувки с горна част от текстилни материали, с ходила от каучук, пластмаси
или кожи (без пантофи и други домашни обувки, спортни обувки)

pa

S

15.20.14.46

Обувки с горна част от текстилни материали (с изключение на пантофи и
други домашни обувки, както и обувки с външни ходила от каучук,
пластмаси, естествена или възстановена кожа)

pa

S
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CPA: 15.20.21

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни

15.20.21.00

Спортни обувки с горна част от текстилни материали, с външни ходила от
каучук или пластмаси (включително обувки за тенис, баскетбол, гимнастика,
тренировки и подобни)

CPA: 15.20.29

Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)

15.20.29.00

Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)

CPA: 15.20.31

Обувки със защитно метално бомбе

15.20.31.20

L 309/59

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

pa

S

pa

S

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

pa

S

15.20.31.50

Обувки със защитно метално бомбе, с горна част от естествени кожи, с
външни ходила от каучук, пластмаси или кожи

pa

S

CPA: 15.20.32

Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.

15.20.32.00

Дървени обувки, разнообразни специални обувки и други обувки, некласи
фицирани другаде

pa

S

CPA: 15.20.40

Части за обувки от естествена кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия;
гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

15.20.40.20

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествени
кожи

S

15.20.40.50

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове и тези от
естествени кожи)

S

15.20.40.80

Части за обувки (без горни части), от други материали

S

NACE: 16.10

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

CPA: 16.10.11

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с
челно съединение, от иглолистна дървесина

16.10.11.34

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

m3

S

16.10.11.36

Дървен материал от бор от вида Pinus sylvestris L., нарязан или бичен
надлъжно, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина
> 6 mm

m3

S

16.10.11.38

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm (без смърч от вида Picea abies
Karst., гребеновидна ела (сребриста ела) (Abies alba Mill.) и бор от вида Pinus
sylvestris L.)

m3

S

CPA: 16.10.12

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с
челно съединение, от дървесина различна от иглолистната

16.10.12.50

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, с дебелина > 6 mm, с изкл. на иглолистни и тропически
дървесини и дъбови блокове, дъски и профили

m3

S

16.10.12.71

Тропически дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm, клинозъбно челно съединен
или рендосан/шлифован

m3

S
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Физ. измер.
P
единица

m2

S

m3

S

Препратка
към
бележките

16.10.12.77

Дъбови паркетни дъски и фризи, рендосани, но несглобени (без профили
рани)

CPA: 16.10.13

Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

16.10.13.00

Дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани

CPA: 16.10.21

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени
дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесна

16.10.21.10

Иглолистен дървен материал, профилиран (вкл. паркетни дъски и фризи,
несглобени)

CPA: 16.10.22

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

16.10.22.10

Бамбук, включително несглобени дъски и фризи за паркет, 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 съединен

CPA: 16.10.23

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени
дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и
бамбука

16.10.23.00

Дървен материал, включително несглобени дъски и фризи за паркет, профи
лиран, 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 съединен (с изключение
на иглолистната дървесина и бамбука)

CPA: 16.10.24

Дървесен талаш и дървесно брашно

16.10.24.00

Дървесен талаш и дървесно брашно

CPA: 16.10.25

Дървен материал на парчета или на частици

16.10.25.03

kg

kg

S

S

kg

S

kg

S

Дървен материал на трески или на частици, иглолистен

kg

S

16.10.25.05

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистния

kg

S

CPA: 16.10.31

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

16.10.31.16

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

m3

S

CPA: 16.10.32

Дървени траверси за релсов път, импрегнирани

16.10.32.00

Дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани

m3

S

CPA: 16.10.39

Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или
обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета

16.10.39.00

Друг необработен дървен материал, вкл. цепени и заострени колове и
колчета

CPA: 16.10.91

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

m3

S
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Физ. измер.
P
единица

16.10.91.00

Обработване на дървесина: консервиране и импрегниране (включително
естествено изсушаване и сушене)

NACE: 16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

CPA: 16.21.11

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

16.21.11.00

Шперплат, фурнировани плоскости и подобна слоеста дървесина, от бамбук

CPA: 16.21.12

Плочи от дървесни частици

16.21.12.00

Плочи от дървесни частици

CPA: 16.21.13

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

16.21.13.16

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

CPA: 16.21.14

Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали

16.21.14.19

Препратка
към
бележките

I

m3

S

m3

S

m3

S

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

m3

S

16.21.14.50

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

m3

S

CPA: 16.21.15

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали

16.21.15.23

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигно
целулозни материали, с дебелина ≤ 5 mm, дори агломерирани със смоли
или други органични свързващи вещества

m2

S

16.21.15.26

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигно
целулозни материали, с дебелина > 5 mm, но ≤ 9 mm, дори агломерирани
със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

16.21.15.29

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигно
целулозни материали, с дебелина > 9 mm, дори агломерирани със смоли
или други органични свързващи вещества

m2

S

16.21.15.43

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна
или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,8 g/cm3,
дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

16.21.15.46

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна
или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,5 g/cm3,
но ≤ 0,8 g/cm3, дори агломерирани със смоли или други органични
свързващи вещества

m2

S

16.21.15.49

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна
или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност ≤ 0,5 g/cm3,
дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

CPA: 16.21.16

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина

16.21.16.00

Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал,
от иглолистна дървесина

m3

S
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Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

CPA: 16.21.17

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от
тропическа дървесина

16.21.17.11

Шперплат, съставен от фурнирни листове (без бамбук), с единична дебелина
≤ 6 mm, с най-малко един външен слой от тропически дървен материал

CPA: 16.21.18

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от игло
листната и тропическата

16.21.18.00

Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал,
от други дървесни видове

CPA: 16.21.21

Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

16.21.21.00

Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

CPA: 16.21.22

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с
дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина

16.21.22.10

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал,
надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с
челно съединение, от иглолистна дървесина

CPA: 16.21.23

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с
дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина

16.21.23.00

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал,
надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с
челно съединение, от тропическа дървесина

CPA: 16.21.24

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с
дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различнаот игло
листната и тропическата

16.21.24.00

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал,
надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с
челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата

NACE: 16.22

Производство на сглобени паркетни плочи

CPA: 16.22.10

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.22.10.30

m3

S

m3

S

m3

S

m3

m3

S

S

m3

S

Сглобени паркетни плочи от дървен материал за мозаичен паркет

m2

S

16.22.10.60

Сглобени паркетни плочи от дървен материал, без паркетни плочи за
мозаичен паркет

m2

S

NACE: 16.23

Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

CPA: 16.23.11

Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал

16.23.11.10

Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дървен материал

p/st

S

16.23.11.50

Врати и техните каси и прагове, от дървен материал

p/st

S

CPA: 16.23.12

Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове от дървен материал

16.23.12.00

Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове от дървен материал

kg

S

CPA: 16.23.19

Дограма и други изделия от дървен материал за строителството, н.д.
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P
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kg

Препратка
към
бележките

16.23.19.00

Дърводелски изделия и части за конструкции от дървен материал (без
прозорци, френски прозорци и врати, техните каси и прагове, паркетни
плочи, кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове)

S

CPA: 16.23.20

Сглобяеми постройки от дървен материал

16.23.20.00

Сглобяеми конструкции от дървен материал

NACE: 16.24

Производство на опаковки от дървен материал

CPA: 16.24.11

Обикновени палети, бокспалети и други плоскости за товарене, от дървен материал

16.24.11.33

Обикновени палети и подпори за палети от дървен материал

p/st

S

16.24.11.35

Бокс-палети и други плоскости за товарене (без обикновени палети) от
дървен материал

p/st

S

CPA: 16.24.12

Бъчви, каци, качета и други бъчварски издалия от дървен материал

16.24.12.00

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

kg

S

CPA: 16.24.13

Други опаковки от дървен материал и части за тях

16.24.13.20

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

kg

S

16.24.13.50

Барабани за кабели от дървен материал

kg

S

NACE: 16.29

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама
и материали за плетене

CPA: 16.29.11

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

16.29.11.30

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

kg

S

16.29.11.80

Заготовки за лули от дървен материал или от корени

kg

S

CPA: 16.29.12

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

16.29.12.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал

kg

S

CPA: 16.29.13

Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса
от дървен материал

16.29.13.00

Дървени изделия с гравюри или инкрустации, ковчежета, кутии и калъфи за
бижута или прибори и други подобни, статуетки и други изделия за украса,
закачалки, канцеларски класьори за писма, пепелници; перодръжки и
несесери за писане

CPA: 16.29.14

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен
материал

16.29.14.20

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни

S

S

m

S
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16.29.14.91

Други изделия от дървен материал, без подпори за палети и дървени ковчези

S

CPA: 16.29.15

Пелети и брикети, от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци

16.29.15.00

Пелети и брикети, от пресован и агломериран дървен материал и от дървени
отпадъци и остатъци

CPA: 16.29.21

Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци
от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк

16.29.21.30

Отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк, без
естествен корк, необработен или само почистен

kg

S

16.29.21.50

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна форма или пред
ставен под формата на блокове, плочи, листове или ленти с квадратна или
правоъгълна форма

kg

S

CPA: 16.29.22

Изделия от естествен корк

16.29.22.50

Тапи от естествен корк

kg

S

16.29.22.90

Изделия от естествен корк, други

kg

S

CPA: 16.29.23

Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк

16.29.23.20

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

kg

S

16.29.23.50

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

kg

S

16.29.23.80

Агломериран корк — плътни цилиндри, блокове, плочи, листове, ленти;
плочки във всякаква форма, включително агломериран експандиран корк
или прегорял корк (без тапи)

kg

S

CPA: 16.29.24

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

16.29.24.00

Агломериран корк; други изделия от агломериран корк, некласифицирани
другаде

kg

S

CPA: 16.29.25

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

16.29.25.00

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

kg

S

NACE: 17.11

Производство на влакнести полуфабрикати

CPA: 17.11.11

Химична дървесна маса за разтваряне

17.11.11.00

Химична дървесна маса за разтваряне

kg 90 %
sdt

T

CPA: 17.11.12

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от маса за разтваряне

17.11.12.00

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, без масата за разтваряне

CPA: 17.11.13

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от маса за разтваряне

17.11.13.00

Химична дървесна маса, сулфитна, без масата за разтваряне

kg

S

kg 90 %
sdt

T

kg 90 %
sdt

T
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CPA: 17.11.14

Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от
дървесните

17.11.14.00

Механична и полухимична дървесна маса; маси, получени от влакнести
целулозни материали, различни от дървесен материал

NACE: 17.12

Производство на хартия и картон

CPA: 17.12.11

Вестникарска хартия, на роли или на листа

17.12.11.00

Вестникарска хартия на роли или на листа

CPA: 17.12.12

Хартия и картон, ръчно отлети

17.12.12.00

Хартия и картон, ръчно отлети

CPA: 17.12.13

Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от
хартия за тапети

17.12.13.00

Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия
или картон; индиго, основи от хартия за тапети

CPA: 17.12.14

Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели

17.12.14.10

kg 90 %
sdt

T

kg

S

kg

S

kg

S

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, с тегловно
съдържание на механични влакна ≤ 10 %, с тегло < 40 g/m2

kg

S

17.12.14.35

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, с тегловно
съдържание на механични влакна ≤ 10 %, с тегло ≥ 40 g/m2, но
≤ 150 g/m2, на роли

kg

S

17.12.14.39

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, с тегловно
съдържание на механични влакна ≤ 10 %, с тегло ≥ 40 g/m2,но
≤ 150 g/m2, на листа

kg

S

17.12.14.50

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, с тегловно
съдържание на механични влакна ≤ 10 %, с тегло > 150 g/m2

kg

S

17.12.14.70

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

kg

S

CPA: 17.12.20

Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов
материал от целулозни влакна

17.12.20.30

Целулозна вата за домакинска или санитарна употреба, на роли с широчина
> 36 cm или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които наймалко едната страна > 36 cm в разгърнато състояние

kg

S

17.12.20.55

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за домакинска
или санитарна употреба, на роли с широчина > 36 cm или на листа с
квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна
> 36 cm в разгърнато състояние, с тегло на слой ≤ 25 g/m2

kg

S

17.12.20.57

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за домакинска
или санитарна употреба, на роли с широчина > 36 cm или на листа с
квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна
> 36 cm в разгърнато състояние, с тегло на слой > 25 g/m2

kg

S

17.12.20.90

Хартия, използвана за направа на хартия за домакинска употреба: друга

kg

S

CPA: 17.12.31

Крафтлайнер, неизбелен, непокрит

17.12.31.00

Крафтлайнер, непокрит, неизбелен, на роли или листа (без този за писане,
печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфори
ране)

kg

S
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CPA: 17.12.32

Крафтлайнер, избелен, непокрит

17.12.32.00

Крафтлайнер, избелен, непокрит, на роли или листа (без този за писане,
печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфори
ране)

CPA: 17.12.33

Полухимична хартия за навълняване „флутинг“

17.12.33.00

Полухимична хартия за навълняване

CPA: 17.12.34

Хартия за навълняване „флутинг“, различна от полухимичната

17.12.34.00

Рециклирана хартия за навълняване и друг флутинг

CPA: 17.12.35

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит

17.12.35.20

29.11.2019 г.
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kg

S

kg

S

kg

S

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло ≤ 150 g/m2, на роли
или листа

kg

S

17.12.35.40

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит, с тегло > 150 g/m2, на роли
или листа

kg

S

CPA: 17.12.41

Крафт хартия и крафткартон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена

17.12.41.20

Крафтхартия за торби, непокрита, неизбелена (без тази за писане, печатане
или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)

kg

S

17.12.41.40

Крафтхартия за торби, непокрита, (без неизбелената, тази за писане, печатане
или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране)

kg

S

17.12.41.60

Крафтхартия и крафткартон, непокрити, с тегло ≤ 150 g/m2 (без крафт
лайнер, крафтхартия за торби, за писане, печатане или други графични
цели и тази за карти или ленти за перфориране)

kg

S

17.12.41.80 z

Крафтхартия за торби, крепирана или навълнена, на роли или листа

kg

S

CPA: 17.12.42

Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (различни от тези за писане,
печатане или други графични цели)

17.12.42.20

Сулфитна амбалажна хартия, на роли или листа

kg

S

17.12.42.40

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло ≤ 150 g/m2
(с изкл. на продукти от ХС 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна
хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

kg

S

17.12.42.60

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло > 150 g/m2 и
< 225 g/m2 (с изкл. на продукти от ХС 4802; флутинг, тестлайнер;
сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

kg

S

17.12.42.80

Други непокрити хартия и картон, на роли или листа, с тегло ≥ 225 g/m2
(с изкл. на продукти от ХС 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна
хартия; филтърни или филцови хартия и картон)

kg

S

CPA: 17.12.43

Филтърна хартия и картон; филцова хартия

17.12.43.30

Филтърни хартия и картон, непокрити, на роли или листа

kg

S
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17.12.43.60

Филцови хартия и картон, непокрити, на роли или листа

S

CPA: 17.12.44

Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина
≤ 5 см)

17.12.44.00

Цигарена хартия (без тази на листчета или тръбички), на роли с широчина
> 5 cm)

CPA: 17.12.51

Крафтхартия и крафткартон, сиви от вътрешната страна, непокрити

17.12.51.10

Картон, сив от вътрешната страна, непокрит

CPA: 17.12.59

Друга крафтхартия и крафткартон, непокрити

17.12.59.10

Друг непокрит картон

CPA: 17.12.60

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия
„кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа

17.12.60.00

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви
хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни
или полупрозрачни

CPA: 17.12.71

Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа

17.12.71.00

Композитни хартия и картон (вкл. от слама), непокрити, неимпрегнирани, на
роли или на листа

CPA: 17.12.72

Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа

17.12.72.00 z

Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфо
рирани

CPA: 17.12.73

Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други
неорганични вещества

17.12.73.36

Основи от хартии и картони за светлочувствителни, топлочувствителни или
електрочувствителни хартии, на които най-много 10 % тегловно от общото
влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химикомеханичен способ, и хартии и картони от видовете, използвани за писане,
печатане или за други графични цели, с тегло на m2, непревишаващо 150 g

kg

S

17.12.73.60

Леки грундирани хартии LWC (Light-weight coated), за писане, печатане
или други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна
> 10 %

kg

S

17.12.73.75

Други покрити хартии за писане, печатане или други графични цели, с
тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на роли

kg

S

17.12.73.79

Други покрити хартии за писане, печатане или други графични цели, с
тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на листа

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

kg

kg

S

S

S
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CPA: 17.12.74

Крафтхартия, покрита с каолин или други неорганични вещества. различна от тази за писане,
печатане или други графични цели

17.12.74.00

Крафтхартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тези за
писане, печатане или други графични цели)

CPA: 17.12.75

Крафткартон, покрит с каолин или други неорганични вещества. различен от този за писане,
печатане или други графични цели

17.12.75.00

Крафткартон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без тези за
писане, печатане или други графични цели)

CPA: 17.12.76

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия, на
роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от
страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

17.12.76.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или
типографска хартия, на роли или на листа

CPA: 17.12.77

Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити,
повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа

17.12.77.10

Хартия и картон, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или
асфалт, на роли или на листа

kg

S

17.12.77.33

Хартия и картон, самозалепващи, на роли или на листа

kg

S

17.12.77.35

Хартия и картон, гумирани (без самозалепващи), на роли или на листа

kg

S

17.12.77.55

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (без
хартиите с лепилен слой), избелени, с тегло > 150 g/m2, на роли или на
листа

kg

S

17.12.77.59

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (без
хартии с лепилен слой и избелени, с тегло > 150 g/m2), на роли или на
листа

kg

S

17.12.77.70

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин,
стеарин, масла или глицерол, на роли или на листа

kg

S

17.12.77.80

Други хартия и картон, покрити, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 17.12.78

Крафтхартия и крафткартон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични
вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)

17.12.78.20

Крафтхартия и крафткартон, покрити от едната или двете страни с каолин
или други неорганични вещества, на роли или на квадратни или
правоъгълни листа, с всякакъв размер (без тези за писане, печатане или
други графични цели; равномерно избелени в маса и на които повече от
95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна,
получени по химичен способ)

kg

S

17.12.78.50

Многослойни хартия и картон, покрити, други

kg

S

CPA: 17.12.79

Друга крафтхартия и крафткартон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за
писане, печатане или други графични цели)

17.12.79.53

Многослойни хартия и картон, покрити, на които всеки слой е избелен

kg

kg

kg

kg

S

S

S

S
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17.12.79.55

Многослойни хартия и картон, покрити, само с един избелен външен слой

kg

S

17.12.79.70

Хартия и картон, на които едната или двете страни са покрити с каолин или
други неорганични вещества, на роли или на листа (без тези за писане,
печатане или други графични цели и многослойните хартия и картон)

kg

S

NACE: 17.21

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

CPA: 17.21.11

Вълнообразен картон (велпапе), на роли или на листа

17.21.11.00

Вълнообразни хартия и картон (велпапе) на роли или на листа

kg

S

CPA: 17.21.12

Торби, пликове и кесии, от хартия или картон

17.21.12.30

Торби, пликове и кесии с широчина на основата ≥ 40 cm от хартия или
картон, от целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

kg

S

17.21.12.50

Торби, пликове и кесии, от хартия или картон, от целулозна вата и листов
материал от целулозни влакна (без тези с широчина на основата ≥ 40 cm)

kg

S

CPA: 17.21.13

Кутии и кашони от вълнообразен картон

17.21.13.00

Кутии и кашони от вълнообразни хартия или картон

kg

S

CPA: 17.21.14

Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон

17.21.14.00

Сгъваеми кутии и картонени изделия, от невълнообразни хартия или картон

kg

S

CPA: 17.21.15

Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини

17.21.15.30

Други опаковки (вкл. пликове за грамофонни плочи), некласифицирани
другаде

kg

S

17.21.15.50

Кутии за каталожни фишове, класьори за писма, кутии за писма и подобни
картонени изделия за канцеларии, магазини или подобни

kg

S

NACE: 17.22

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

CPA: 17.22.11

Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на
грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал
от целулозни влакна

17.22.11.20

Тоалетна хартия

kg

S

17.22.11.40

Носни кърпички и салфетки за почистване на грим, от хартиена маса,
хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

kg

S

17.22.11.60

Кърпички за подсушаване на ръцете, от хартиена маса, хартия, целулозна
вата или листов материал от целулозни влакна

kg

S

17.22.11.80

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

kg

S

CPA: 17.22.12

Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за
него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни
влакна

17.22.12.10

Дамски превръзки и хигиенни тампони, пелени и подплати за пелени за
бебета и подобни хигиенни изделия, от вата

kg

S
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17.22.12.20

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

kg

S

17.22.12.30

Бебешки пелени и подплати за пелени и подобни хигиенни изделия, от
хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни
влакна (без тоалетна хартия, дамски превръзки, тампони и подобни хигиенни
изделия)

kg

S

17.22.12.40

Вата и други изделия от нея

kg

S

17.22.12.50

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

kg

S

17.22.12.60 *

Дамски превръзки, тампони и подобни хигиенни изделия, от други
текстилни материали (с изключение на такива от вата от текстилни мате
риали)

kg

S

17.22.12.70 *

Бебешки пелени и подплати за пелени, от други текстилни материали (с
изключение на такива от вата от текстилни материали)

kg

S

17.22.12.90

Изделия от хартия и други, за домакинска, хигиенна или медицинска
употреба, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 17.22.13

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

17.22.13.00

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

kg

S

NACE: 17.23

Производство на канцеларски материали от хартия и картон

CPA: 17.23.11

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

17.23.11.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или
типографска хартия, комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни
плаки от хартия, гумирана хартия или хартия с лепилен слой

CPA: 17.23.12

Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали,
от хартия или картон

17.23.12.30

Пликове от хартия или картон

kg

S

17.23.12.50

Листа пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспон
денция, от хартия или картон

kg

S

17.23.12.70

Кутии, папки и други подобни, съдържащи комплекти канцеларски мате
риали, от хартия или картон

kg

S

CPA: 17.23.13

Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или
картон

17.23.13.13

Регистри, счетоводни книги, кочани за поръчки или за квитанции, от хартия
или картон

kg

S

17.23.13.15

Бележници, блокове от листа за писма, канцеларски хартиени кубове, от
хартия или картон

kg

S

17.23.13.17

Бележници с дати

kg

S

17.23.13.19

Бележници за вписване на ангажименти, адреси, телефонни номера и за
копиране, от хартия или картон (без бележници с дати)

kg

S

S
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17.23.13.30

Тетрадки, от хартия или картон

kg

S

17.23.13.50

Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и папки за досиета, от
хартия или картон

kg

S

17.23.13.70

Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго, от
хартия или картон

kg

S

17.23.13.80

Албуми за мостри, колекции, марки или снимки, от хартия или картон

kg

S

17.23.13.90

Подложки за писане и корици за книги, от хартия или картон

CPA: 17.23.14

Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или
перфорирани

17.23.14.00

Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели,
печатани, релефно щамповани или перфорирани

NACE: 17.24

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

CPA: 17.24.11

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци

17.24.11.00

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; прозрачна хартия за
облепване на прозорци

CPA: 17.24.12

Стенни облицовки от текстилни материали

17.24.12.00

Стенни облицовки от текстилни материали

NACE: 17.29

Производство на други изделия от хартия и картон

CPA: 17.29.11

Етикети от хартия или картон

17.29.11.20

S

kg

S

kg

S

kg

S

Етикети от хартия или картон, напечатани, самозалепващи се

kg

S

17.29.11.40

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

kg

S

17.29.11.60

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

kg

S

17.29.11.80

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

kg

S

CPA: 17.29.12

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса

17.29.12.00

Филтри на блокове и плочи от хартиена маса

kg

S

CPA: 17.29.19

Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури,
шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на
формати; други изделия от хартия и картон, н.д.

17.29.19.10

Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 cm

kg

S

17.29.19.20

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

kg

S

17.29.19.30

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия
или картон (без тези за навиване на текстилни нишки)

kg

S

17.29.19.51

Филтърни хартия и картон, изрязани на формати

kg

S

17.29.19.55

Диаграмна хартия за регистриращи апарати, от хартия или картон, на
бобини, листа или дискове

kg

S
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17.29.19.57

Отлети или пресовани изделия от хартиена маса

kg

S

17.29.19.85

Други изделия от хартия и картон, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 18.11

Печатане на вестници

CPA: 18.11.10

Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири
пъти седмично

18.11.10.00

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

NACE: 18.12

Печатане на други издания и печатни продукти

CPA: 18.12.11

Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни
интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни

18.12.11.00

Напечатани нови пощенски марки, гербована хартия, чекове, банкноти и
други подобни

CPA: 18.12.12

Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали

18.12.12.30

Напечатани търговски каталози

I

18.12.12.50

Напечатани рекламни каталози и други печатни материали, без търговски
каталози

I

CPA: 18.12.13

Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири
пъти седмично

18.12.13.00

Напечатани вестници, списания и подобни периодични издания, излизащи
по-малко от четири пъти седмично

CPA: 18.12.14

Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски
картички

18.12.14.07

Напечатани книги, брошури и подобни печатни издания, на отделни листа

I

18.12.14.14

Напечатани книги, брошури и подобни печатни издания, без тези на отделни
листа

I

18.12.14.21

Напечатани албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцве
тяване, предназначени за деца

I

18.12.14.28

Напечатани речници и енциклопедии, дори във вид на брошури

I

18.12.14.35

Напечатани географски, хидрографски и подобни картографски изображения,
във вид на книги

I

18.12.14.42

Напечатани географски, хидрографски и подобни картографски изображения,
без тези във вид на книги

I

18.12.14.49

Напечатани пощенски картички, дори илюстровани

I

18.12.14.56

Напечатани картички с лични пожелания или съобщения, дори илюст
ровани, със или без пликове

I

18.12.14.63

Напечатани картини, гравюри и фотографии

I

CPA: 18.12.16

Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия

18.12.16.10

Печатане на текстилни изделия

I

I

I

I
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18.12.16.20

Печатане на материали, различни от тъкани или хартия

I

CPA: 18.12.19

Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д.

18.12.19.10

Напечатани календари от всякакъв вид, вкл. календари във вид на блокове с
откъсващи се листа

I

18.12.19.20

Напечатани нотни издания, вкл. тези с Брайлов шрифт

I

18.12.19.30

Напечатани превадки

I

18.12.19.90

Други печатни продукти, некласифицирани другаде

I

NACE: 18.13

Предпечатна подготовка

CPA: 18.13.10

Услуги по предпечатна подготовка

18.13.10.00

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

CPA: 18.13.20

Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

18.13.20.00

Отпечатващи детайли

CPA: 18.13.30

Спомагателни услуги, свързани с печатането

18.13.30.00

Други услуги, свързани с печатането

NACE: 18.14

Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

CPA: 18.14.10

Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането

18.14.10.10

Подвързване на книги и подобни печатни издания чрез сгъване, събиране,
свързване, броширане, залепване, изрязване и обрязване, подшиване,
слепване, комплектуване на книжното тяло

I

18.14.10.30

Подвързване на брошури, списания, каталози, образци и реклами чрез
сгъване, събиране, свързване, броширане, залепване, изрязване и обрязване,
подшиване, слепване, комплектуване на книжното тяло

I

18.14.10.50

Подвързване, вкл. подвързване и довършителни операции на напечатани
хартия или картон, без подвързване на книги, брошури, списания,
каталози, образци и реклами

I

NACE: 18.20

Възпроизвеждане на записани носители

CPA: 18.20.10

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи

18.20.10.10

Възпроизвеждане на звукозаписи на грамофонни плочи

I

18.20.10.30

Възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с широчина ≤ 4 mm

I

18.20.10.50

Възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с широчина > 4 mm,
но ≤ 6,5 mm

I

18.20.10.70

Възпроизвеждане на звукозаписи на компактдискове (CD)

I

CPA: 18.20.20

Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи

18.20.20.50

Възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на магнитни ленти с
широчина > 6,5 mm

I

S

I

I
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I

18.20.20.70

Възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на видеодискове и други
видеоносители (без магнитни ленти)

CPA: 18.20.30

Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер

18.20.30.30

Възпроизвеждане на магнитни ленти, съдържащи данни или информации, от
вида на използваните в автоматичните машини за обработка на информация,
с широчина ≤ 4 mm (без звуко- и видеозаписи)

I

18.20.30.50

Възпроизвеждане на магнитни ленти, съдържащи данни или информации, от
вида на използваните в автоматичните машини за обработка на информация,
с широчина > 4 mm (без звуко- и видеозаписи)

I

18.20.30.70

Възпроизвеждане на компютърни носители, съдържащи данни или инфор
мации, от вида на използваните в автоматичните машини за обработка на
информация (без магнитни ленти, звуко- и видеозаписи)

I

NACE: 19.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

CPA: 19.10.30

Смола и смолен (пеков) кокс

19.10.30.00

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

NACE: 20.11

Производство на промишлени газове

CPA: 20.11.11

Водород, азот и кислород, аргон и други инертни газове

20.11.11.20

kg

T

Аргон

m3

T

20.11.11.40 *

Хелий

m3

T

20.11.11.50

Водород

m3

T

20.11.11.60

Азот

m3

T

20.11.11.70

Кислород

m3

T

20.11.11.90 *

Други благородни газове (неон, криптон и ксенон)

m3

T

CPA: 20.11.12

Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

20.11.12.30

Въглероден диоксид

kg

T

20.11.12.50

Серен триоксид (серен анхидрид); диарсениев триоксид

kg

T

20.11.12.70

Азотни оксиди

kg

T

20.11.12.90

Неорганични кислородни съединения на неметалните елементи (без серен
триоксид (серен анхидрид), диарсениев триоксид, азотни оксиди, силициев
диоксид, серен диоксид, въглероден диоксид)

kg

T

CPA: 20.11.13

Втечнен и сгъстен въздух

20.11.13.00

Втечнен въздух; сгъстен въздух

kg

T

NACE: 20.12

Производство на багрила и пигменти

CPA: 20.12.11

Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди

20.12.11.30

Цинков оксид; цинков пероксид

kg

T

Препратка
към
бележките

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/75

Физ. измер.
P
единица

kg TiO2

Препратка
към
бележките

20.12.11.50

Титанови оксиди

T

CPA: 20.12.12

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

20.12.12.10 *

Манганови оксиди. Манганов диоксид

kg

T

20.12.12.20 *

Манганови оксиди. Манганов оксид, съдържащ тегловно 77 % или повече
манган

kg

T

20.12.12.30 *

Манганови оксиди. Манганов оксид, съдържащ тегловно по-малко от 77 %
манган

kg

T

20.12.12.40 *

Хромови, оловни и медни оксиди и хидроксиди

kg

T

CPA: 20.12.19

Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите

20.12.19.10

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно ≥ 70 %
свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)

kg

T

20.12.19.30

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

kg

T

20.12.19.55 *

Литиев оксид и хидроксид

kg

T

20.12.19.60 *

Ванадиеви оксиди и хидроксиди

kg

T

20.12.19.65 *

Никелови оксиди и хидроксиди

kg

T

20.12.19.70 *

Германиеви оксиди и циркониев диоксид

kg

T

20.12.19.73

Молибденови оксиди и хидроксиди

kg

T

20.12.19.75

Антимонови оксиди

kg

T

20.12.19.80 *

Берилиев оксид и хидроксид

kg

T

20.12.19.81 *

Волфрамови оксиди и хидроксиди

kg

T

20.12.19.95 *

Други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на
металите, некласифицирани другаде

kg

T

CPA: 20.12.21

Синтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични
органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни
лакове и препарати на базата на тези лакове

20.12.21.10

Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила

kg

T

20.12.21.20

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

kg

T

20.12.21.30

Основни багрила и препарати на базата на тези багрила

kg

T

20.12.21.40

Директни багрила и препарати на базата на тези багрила

kg

T

20.12.21.50

Други синтетични органични багрилни вещества

kg

T

20.12.21.60

Синтетични органични продукти, използвани като средства за флуорес
ценция

kg

T

20.12.21.70

Оцветителни лакове; препарати на базата на оцветителни лакове

kg

T
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CPA: 20.12.22

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други
производни; багрилни вещества от растителен или животински произход

20.12.22.50

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

kg

T

20.12.22.70

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

kg

T

CPA: 20.12.23

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати;
ензимни препарати за предварително дъбене

20.12.23.30

Органични синтетични дъбилни продукти

kg

T

20.12.23.50

Неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за
предварително дъбене

kg

T

CPA: 20.12.24

Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори

20.12.24.15

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид, съдържащи тегловно
≥ 80 % титанов диоксид

kg TiO2

T

20.12.24.19

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид (без съдържащите
тегловно ≥ 80 % титанов диоксид)

kg TiO2

T

20.12.24.50

Други багрилни вещества; пигменти и препарати на базата на неорганични
или минерални багрилни вещества; неорганични продукти от видовете,
използвани като луминофори

kg

T

NACE: 20.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

CPA: 20.13.21

Металоиди

20.13.21.11

Хлор

kg

T

20.13.21.16

Йод; флуор; бром

kg

T

20.13.21.20

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

kg

T

20.13.21.30

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, некласифицирани другаде)

kg

T

20.13.21.41 *

Бор

kg

T

20.13.21.42 *

Телур

kg

T

20.13.21.60 *

Силиций. Съдържащ тегловно най-малко 99,99 % силиций

kg

T

20.13.21.70 *

Силиций. Различен от съдържащия тегловно най-малко 99,99 % силиций

kg

T

20.13.21.81 *

Фосфор

kg

T

20.13.21.85 *

Арсен; селен

kg

T

CPA: 20.13.22

Халогениди или сулфиди на неметалните елементи

20.13.22.10 *

Фосфорен оксихлорид

kg

T

29.11.2019 г.
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20.13.22.20 *

Фосфорен трихлорид

kg

T

20.13.22.30 *

Фосфорен пентахлорид

kg

T

20.13.22.37

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

kg

T

20.13.22.40 *

Хлориди и оксихлориди на фосфора (без фосфорен оксихлорид, трихлорид и
пентахлорид)

kg

T

20.13.22.70 *

Фосфорни сулфиди, включително технически фосфорен трисулфид

kg

T

20.13.22.80 *

Сулфиди на неметалните елементи (без фосфорни сулфиди; технически
фосфорен трисулфид)

kg

T

CPA: 20.13.23

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

20.13.23.00

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

CPA: 20.13.24

Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид

20.13.24.13

Хлороводород (солна киселина)

20.13.24.15

Хлорсулфонова киселина

20.13.24.34

kg

T

kg HCl

T

kg

T

Сярна киселина; олеум

kg
H2SO4

T

20.13.24.53

Дифосфорен пентаоксид

kg P2O5

T

20.13.24.55

Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

kg P2O5

T

20.13.24.62 *

Диборен триоксид

kg

T

20.13.24.65 *

Борни оксиди и борни киселини (без диборен триоксид)

kg

T

20.13.24.69 *

Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения
на неметалните елементи (без флуороводород)

kg

T

20.13.24.73

Флуороводород (флуороводородна киселина)

kg HF

T

20.13.24.75

Силициев диоксид

kg SiO2

T

20.13.24.77

Серен диоксид

kg SO2

T

CPA: 20.13.25

Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

20.13.25.25

Натриев хидроксид (сода каустик) в твърдо състояние

kg NaOH T

20.13.25.27

Натриев хидроксид във воден разтвор (алкална луга или течна сода)

kg NaOH T

20.13.25.30

Калиев хидроксид (поташ)

kg KOH

T

20.13.25.50

Натриев или калиев пероксид

kg

T

20.13.25.63 *

Хидроксид и пероксид на магнезия

kg

T

20.13.25.65 *

Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

kg

T
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Алуминиев хидроксид

20.13.25.80

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

CPA: 20.13.31

Метални халогениди

20.13.31.15 *
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Физ. измер.
P
единица

kg Al2O3 T
kg

T

Флуориди; флуоросиликати; флуороалуминати и други комплексни флуорни
соли (литиев хексафлуорофосфат (1-), литиев дифлуорофосфат, литиев
хексафлуороарсенат монохидрат, литиев тетрафлуороборат)

kg F

T

20.13.31.19 *

Флуориди; флуоросиликати; флуороалуминати и други комплексни флуорни
соли (без натриев хексафлуороалуминат (синтетичен криолит); литиев
хексафлуорофосфат (1-), литиев дифлуорофосфат, литиев хексафлуороарсенат
монохидрат и литиев тетрафлуороборат; органични или неорганични
съединения на живака)

kg F

T

20.13.31.31 *

Магнезиеви хлориди

kg

T

20.13.31.32 *

Никелови хлориди

kg

T

20.13.31.33 *

Калаени хлориди

kg

T

20.13.31.34 *

Кобалтови хлориди

kg

T

20.13.31.39 *

Други хлориди, неупоменати другаде

kg

T

20.13.31.50

Оксихлориди и хидроксихлориди от мед и други метали

kg

T

20.13.31.71 *

Бромиди и оксибромиди (без натриеви или калиеви бромиди)

kg

T

20.13.31.79 *

Натриеви или калиеви бромиди; йодиди и оксийодиди

kg

T

CPA: 20.13.32

Хипохлорити, хлорати и перхлорати

20.13.32.30

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

kg

T

20.13.32.50

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати, йодати и перйодати

kg

T

CPA: 20.13.41

Сулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати

20.13.41.11 *

Калциеви, антимонови или железни сулфиди

kg

T

20.13.41.20 *

Сулфиди; полисулфиди с определен или неопределен химичен състав;
дитионити и сулфоксилати (без калциеви, антимонови или железни)

kg

T

20.13.41.33

Сулфити

kg

T

20.13.41.35

Тиосулфати

kg

T

20.13.41.50 *

Алуминиеви сулфати

kg

T

20.13.41.55 *

Бариеви сулфати

kg

T

20.13.41.60 *

Магнезиеви сулфати

kg

T

20.13.41.61 *

Никелови сулфати

kg

T

Препратка
към
бележките

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/79

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

20.13.41.62 *

Кобалтови сулфати; титанови сулфати

kg

T

20.13.41.65 *

Сулфати (без алуминиеви, бариеви, магнезиеви, никелови, кобалтови, тита
нови)

kg

T

20.13.41.73

Стипци

kg

T

20.13.41.75

Пероксосулфати (персулфати)

kg

T

CPA: 20.13.42

Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите)

20.13.42.11 *

Бариеви нитрати; берилиеви нитрати; кадмиеви нитрати; кобалтови нитрати;
никелови нитрати; оловни нитрати

kg N

T

20.13.42.12 *

Медни и други нитрати (без калиеви, бариеви, берилиеви, кадмиеви,
кобалтови, никелови, оловни)

kg N

T

20.13.42.20

Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)

kg

T

20.13.42.30

Моно- или динатриеви фосфати

kg P2O5

T

20.13.42.40

Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)

kg P2O5

T

20.13.42.70

Натриев трифосфат (натриев триполифосфат)

kg P2O5

T

20.13.42.80

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

kg

T

CPA: 20.13.43

Карбонати

20.13.43.10

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

kg
Na2CO3

T

20.13.43.20

Натриев бикарбонат

kg

T

20.13.43.40

Калциев карбонат преципитат

kg

T

20.13.43.50 *

Литиеви карбонати

kg

T

20.13.43.95 *

Други карбонати, неупоменати другаде

kg

T

CPA: 20.13.51

Соли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние

20.13.51.15 *

Волфрамати

kg

S

20.13.51.20 *

Манганити, манганати и перманганати; молибдати

kg

S

20.13.51.25

Хромати и бихромати; пероксохромати

kg

T

20.13.51.78 *

Соли на оксометалните и пероксометалните киселини: цинкати и ванадати

kg

S

20.13.51.79 *

Други соли на оксометалните и пероксометалните киселини

kg

S

20.13.51.83

Сребърен нитрат

kg

S
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20.13.51.85

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

S

CPA: 20.13.52

Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.;; амалгами, без тези на благородните
метали

20.13.52.50

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

kg

S

20.13.52.70

Органични или неорганични съединения на живака, с химичен състав,
определен като живак (без амалгами)

kg

T

20.13.52.75

Органични или неорганични съединения на живака, с неопределен химичен
състав (без амалгами)

kg

T

20.13.52.90 z

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

kg

S

CPA: 20.13.61

Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода

20.13.61.00

Тежка вода (деутериев оксид); изотопи (без радиоактивни и изотопи,
получени при разпадане или синтез) и техните съединения

kg

S

CPA: 20.13.62

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати;
борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини

20.13.62.20

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

20.13.62.30

kg

T

Борати; пероксиборати (перборати)

kg B2O3

T

20.13.62.40

Силикати; технически силикати на алкалните метали

kg SiO2

T

20.13.62.70

Двойни или комплексни силикати

kg

T

20.13.62.80

Соли на неорганични киселини или пероксикиселини (без азиди и двойни
или комплексни силикати)

kg

T

CPA: 20.13.63

Водороден пероксид

20.13.63.00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

kg H2O2

T

CPA: 20.13.64

Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди

20.13.64.10 *

Силициеви карбиди с определен или неопределен химичен състав

kg

T

20.13.64.20 *

Борни карбиди с определен или неопределен химичен състав

kg

T

20.13.64.30 *

Волфрамови карбиди с определен или неопределен химичен състав

kg

T

20.13.64.51 *

Алуминиеви, хромови, молибденови, ванадиеви, танталови, титанови карбиди
с определен или неопределен химичен състав

kg

T

20.13.64.80 z

Фосфиди (без ферофосфори) с определен или неопределен химичен състав;
хидриди; нитриди; азиди; силициди и бориди, с определен или неопределен
химичен състав (без карбидите от позиция 20.13.64.50)

kg

T

20.13.64.90 *

Други карбиди, неупоменати другаде

kg

T
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CPA: 20.13.65

Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия

20.13.65.10 *

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на
техните смеси. Съединения на церия

kg

S

20.13.65.20 *

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на
техните смеси. Съединения на лантана, празеодима, неодима, самария

kg

S

20.13.65.50 *

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на
техните смеси. Съединения на европия, гадолиния, тербия, диспрозия,
холмия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия

kg

S

20.13.65.80 *

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на
техните смеси. Съединения на скандия

kg

S

20.13.65.85 *

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали или на
техните смеси. Съединения на смеси от метали

kg

S

CPA: 20.13.66

Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра

20.13.66.00

Сяра, без необработена, сублимирана, утаена и колоидна сяра

kg

S

CPA: 20.13.67

Пържени железни пирити

20.13.67.00

Пържени железни пирити (пиритна пепел)

kg

S

CPA: 20.13.68

Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени

20.13.68.00

Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни,
необработени, само срязани или грубо одялани

NACE: 20.14

Производство на други основни органични химични вещества

CPA: 20.14.11

Ациклени въглеводороди

20.14.11.20

g

S

Ациклени наситени въглеводороди

kg

T

20.14.11.30

Етилен

kg

T

20.14.11.40

Пропен (пропилен)

kg

T

20.14.11.50

Бутен (бутилен) и неговите изомери

kg

T

20.14.11.60

Бута-1,3-диен и изопрен

kg

T

20.14.11.90

Ациклени ненаситени въглеводороди (без етилен, пропен, бутен, бута-1,3диен и изопрен)

kg

T

CPA: 20.14.12

Циклени въглеводороди

20.14.12.13

Циклохексан

kg

T

20.14.12.15

Циклани, циклени и циклотерпени (без циклохексан)

kg

T

20.14.12.23

Бензен

kg

T

20.14.12.25

Толуен

kg

T

20.14.12.43

о-ксилен

kg

T
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20.14.12.45

р-ксилен

kg

T

20.14.12.47

m-ксилен и смеси от изомери на ксилена

kg

T

20.14.12.50

Стирен

kg

T

20.14.12.60

Етилбензен

kg

T

20.14.12.70

Кумен

kg

T

20.14.12.90

Други циклени въглеводороди

kg

T

CPA: 20.14.13

Хлорни производни на ациклените въглеводороди

20.14.13.13

Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан (етилхлорид)

kg

T

20.14.13.15

Дихлорметан (метиленхлорид)

kg

T

20.14.13.23

Хлороформ (трихлорметан)

kg

T

20.14.13.25

Тетрахлорметан

kg

T

20.14.13.53

Етилен дихлорид (1,2-дихлоретан)

kg

T

20.14.13.57

Наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди, некласифи
цирани другаде

kg

T

20.14.13.71

Винилхлорид (хлоретилен)

kg

T

20.14.13.74

Трихлоретилен и тетрахлоретилен (перхлоретилен)

kg

T

20.14.13.79

Ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди (без винил
хлорид, трихлоретилен, тетрахлоретилен)

kg

T

CPA: 20.14.14

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

20.14.14.50

Производни на въглеводородите, съдържащи само сулфогрупи, техните соли
и етилови естери

kg

T

20.14.14.70

Производни на въглеводородите, съдържащи само нитро- или само с нитро
зогрупи

kg

T

20.14.14.90

Производни на въглеводородите (без тези, съдържащи само сулфогрупи,
техните соли и етилови естери, тези, съдържащи само нитро- или само с
нитрозогрупи)

kg

T

CPA: 20.14.19

Други производни на въглеводородите

20.14.19.10

Флуорни, бромни или йодни производни на ациклените въглеводороди

kg

S

20.14.19.30

Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдържащи най-малко
два различни халогенни елемента

kg

S

20.14.19.50

Халогенопроизводни на цикланите, циклените или циклотерпените

kg

S

20.14.19.70

Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди

kg

S

Препратка
към
бележките

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

CPA: 20.14.21

Промишлени мастни алкохоли

20.14.21.00

Промишлени мастни алкохоли

CPA: 20.14.22

Моноалкохоли

20.14.22.10
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P
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kg

T

Метанол (метилов алкохол)

kg

T

20.14.22.20

Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)

kg

T

20.14.22.30

Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

kg

T

20.14.22.40

Бутилови алкохоли, без бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

kg

T

20.14.22.63

Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери

kg

T

20.14.22.65

Лаурилов алкохол, цетилов алкохол, стеарилов алкохол и други наситени
моноалкохоли (без метилов, пропилов и изопропилов, n-бутилов, други
бутилови алкохоли, октилов)

kg

T

20.14.22.70

Ненаситени моноалкохоли

kg

T

CPA: 20.14.23

Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни

20.14.23.10

Етиленгликол (етандиол)

kg

T

20.14.23.20

Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)

kg

T

20.14.23.33

D-глюцитол (сорбитол)

kg

T

20.14.23.37

Диоли и полиалкохоли (без етиленгликол, пропиленгликол и D-глюцитол и
тетраметиленгликол със съдържание на въглерод с биологичен произход от
100 % по маса)

kg

T

20.14.23.38

Бутан-1,4-диол или тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на
въглерод с биологичен произход от 100 % по маса

kg

T

20.14.23.50

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на ациклените алкохоли

kg

T

20.14.23.60

Глицерол, вкл. синтетичен (без суров, води и луги)

kg

T

20.14.23.73

Цикланови, цикленови или циклотерпенови алкохоли и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

20.14.23.75

Ароматни алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопро
изводни

kg

T

CPA: 20.14.24

Феноли, фенолни алкохоли и техните производни

20.14.24.10

Монофеноли

kg

T

20.14.24.33

4,4’-изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и неговите соли

kg

T

20.14.24.39

Полифеноли (включително соли; без 4,4’-изопропилидендифенол); фенолни
алкохоли

kg

T

20.14.24.50

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на
фенолните алкохоли

kg

T

Препратка
към
бележките
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CPA: 20.14.31

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи
киселини

20.14.31.20

Промишлена стеаринова киселина

kg

T

20.14.31.30

Промишлена олеинова киселина

kg

T

20.14.31.50

Промишлени талови мастни киселини

kg

T

20.14.31.95

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини, дестилирани (без стеа
ринова, олеинова и талови мастни киселини)

kg

T

20.14.31.97

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини, недестилирани (без стеа
ринова, олеинова и талови мастни киселини)

kg

T

CPA: 20.14.32

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни

20.14.32.15

Етилов ацетат

kg

T

20.14.32.19

Естери на оцетната киселина (без етилов ацетат)

kg

T

20.14.32.20

Моно-, ди- или трихлороцетни, пропионова, бутанови и пентанови
киселини, техните соли и естери

kg

T

20.14.32.35

Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли и естери

kg

T

20.14.32.50

Мравчена киселина, нейните соли и естери

kg

T

20.14.32.71

Оцетна киселина

kg

T

20.14.32.77

Оцетен анхидрид

kg

T

20.14.32.78

Соли на оцетната киселина

kg

T

20.14.32.80

Лауринова киселина и други; соли и естери

kg

T

CPA: 20.14.33

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и
циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни

20.14.33.10

Акрилова киселина и нейните соли и други монокарбоксилни киселини

kg

T

20.14.33.20

Естери на акриловата киселина

kg

T

20.14.33.30

Метакрилова киселина и нейните соли

kg

T

20.14.33.40

Естери на метакриловата киселина

kg

T

20.14.33.50

Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните соли и естери

kg

T

20.14.33.63

Бензоена киселина, нейните соли и естери

kg

T

20.14.33.65

Бензоилпероксид и бензоилхлорид

kg

T

20.14.33.67

Фенилоцетна киселина, нейните соли и естери

kg

T

20.14.33.70

Ароматни монокарбоксилни киселини, (анхидриди), халогениди, пероксиди,
пероксикиселини, производни, без бензоена киселина, фенилоцетна киселина
и техните соли и естери, бензоилпероксид и бензоилхлорид

kg

T
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20.14.33.81

Оксалова, азелаинова, малонова киселина и други, цикланови, цикленови
или циклотерпенови поликарбоксилни киселини, соли (без бутандиова
киселина със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по
маса)

kg

T

20.14.33.82

Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиова киселина (янтарна (сук
цинова) киселина) със съдържание на въглерод с биологичен произход от
100 % по маса

kg

T

20.14.33.85

Адипинова киселина и нейните соли и естери

kg

T

20.14.33.87

Малеинов анхидрид

kg

T

CPA: 20.14.34

Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без
друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли

20.14.34.10 z

Диоктилортофталати и дибутилортофталати

kg

T

20.14.34.20 z

Други естери на офтофталовата киселина

kg

T

20.14.34.30

Фталов анхидрид; терефталова киселина и нейните соли

kg

T

20.14.34.40

Ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди,
пероксиди, пероксикиселини и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитро
зопроизводни (без естери на офтофталовата киселина, фталов анхидрид;
терефталова киселина и нейните соли)

kg

T

20.14.34.73

Лимонена киселина и нейните соли и естери

kg

T

20.14.34.75

Карбоксилна киселина с алкохолна, фенолна, алдехидни или кетонни
функционални групи

kg

T

CPA: 20.14.41

Съединения с аминна функционална група

20.14.41.13

Моно-, ди- или триметиламин и техните соли

kg

T

20.14.41.19

Други ациклени моноамини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.41.23

Етилендиамин и неговите соли; хексаметилендиамин и неговите соли

kg

T

20.14.41.29

Други ациклени полиамини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.41.30

Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и
техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.41.51

Анилин и неговите соли (без производни)

kg

T

20.14.41.53

Производни на анилина и техните соли

kg

T

20.14.41.59

Други ароматни моноамини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.41.70

Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

CPA: 20.14.42

Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина

20.14.42.33

Моноетаноламин и неговите соли

kg

T

20.14.42.35

Диетаноламин и неговите соли

kg

T
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20.14.42.38

Аминоалкохоли (без моноетаноламин, диетаноламин и техните соли), само с
една кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези
продукти

kg

T

20.14.42.90

Аминосъединения с кислородни функционални групи (без аминоалкохоли,
техните етери и естери и соли на тези продукти; лизин и неговите естери и
соли; глутаминова киселина и нейните соли и естери)

kg

T

CPA: 20.14.43

Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни

20.14.43.10

Уреини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.43.20

Захарин и неговите соли

kg

T

20.14.43.30

Имиди и техните производни; соли на тези продукти (без захарин и неговите
соли)

kg

T

20.14.43.40

Имини и техните производни; соли на тези продукти

kg

T

20.14.43.50

Акрилонитрил

kg

T

20.14.43.60

1-цианогуанидин (дициандиамид)

kg

T

20.14.43.70

Съединения с нитрилна функционална група (без акрилонитрил, 1-циано
гуанидин (дициандиамид)

kg

T

CPA: 20.14.44

Съединения с други азотни функционални групи

20.14.44.20

Диазо-, азо- или азоксисъединения

kg

T

20.14.44.30

Органични производни на хидразина или на хидроксиламина

kg

T

20.14.44.50

Изоцианати

kg

T

20.14.44.90

Съединения с други азотни функционални групи (без изоцианати)

kg

T

CPA: 20.14.51

Органични тиосъединения и други органоминерални съединения

20.14.51.33

Тио- и дитиокарбамати, тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди; метионин

kg

T

20.14.51.39

Други органични тиосъединения

kg

T

20.14.51.51

Органоминерални съединения (без органични тиосъединения)

kg

T

CPA: 20.14.52

Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли

20.14.52.15

Третрахидрофуран, 2-фуралдехид, фурфурилов алкохол, тетрахидрофур
фурилов алкохол и пиперонал

kg

T

20.14.52.25

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми (без
други лактони)

kg

T

20.14.52.30

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, в чиято
структура се съдържа некондензиран имидазолов пръстен (без хидантоин и
неговите производни)

kg

T

20.14.52.60

Меламин

kg

T
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20.14.52.80

Съединения, в чиято структура се съдържат некондензиран пиридинов
пръстен, хинолинови или изохинолинови пръстени, без други кондензации;
лактами и други хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хете
роамини (без съединения, в чиято структура се съдържат некондензиран
пиразолен пръстен, некондензиран имидазолов пръстен, пиримидинов
пръстен, пиперазинов пръстен или некондензиран триазинов пръстен)

kg

T

20.14.52.90

Нуклеинова киселина и други хетероциклени съединения — тиазолов, бензо
тиазолов и други пръстени

kg

T

CPA: 20.14.53

Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халоге
новодородите) и техните соли; и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

20.14.53.50

Естери на фосфорната киселина и техните соли, вкл. лактофосфати; техните
халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

20.14.53.80

Естери на други неорганични киселини на неметалните елементи (без
естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

CPA: 20.14.61

Съединения с алдехидна функционална група

20.14.61.11

Метанал (формалдехид)

kg

T

20.14.61.13

Етанал (ацеталдехид)

kg

T

20.14.61.15 z

Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер)

kg

T

20.14.61.19 z

Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
(без метанал (формалдехид), етанал (ацеталдехид), бутанал (бутиралдехид,
нормален изомер))

kg

T

20.14.61.20

Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи

kg

S

20.14.61.35

Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди,
съдържащи други кислородни функционални групи

kg

S

20.14.61.50

Циклични полимери на алдехидите

kg

S

20.14.61.60

Параформалдехид

kg

T

20.14.61.70

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на циклични полимери на
алдехидите или параформалдехид

kg

S

CPA: 20.14.62

Съединения с кетонна и хинонна функционална група

20.14.62.11

Ацетон

kg

T

20.14.62.13

Бутанон (метилетилкетон)

kg

T

20.14.62.15

4-метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)

kg

T

20.14.62.19

Ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи (без
ацетон, бутанон (метилетилкетон), 4-метилпентан-2-он (метилизобутилке
тон))

kg

T

20.14.62.31 z

Камфор; ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални
групи; алкохолни, алдехидни и фенолни кетони; кетони, съдържащи други
кислородни функционални групи

kg

T
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20.14.62.33

Циклохексанон и метилциклохексанони

kg

T

20.14.62.35

Йонони и метилйонони

kg

T

20.14.62.39 z

Кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи други
кислородни функционални групи (без камфор, циклохексанон и метилцик
лохексанони, йонони и метилйонони)

kg

T

20.14.62.60

Хинони

kg

T

20.14.62.70

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на кетоните и хиноните

kg

T

CPA: 20.14.63

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни

20.14.63.10

Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

20.14.63.23

Етери на цикланите, циклените и циклотерпените и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

20.14.63.25

Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

kg

T

20.14.63.33

2,2’-оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)

kg

T

20.14.63.39

Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
(без 2,2’-оксидиетанол)

kg

T

20.14.63.50

Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни

kg

S

20.14.63.60

Алкохолни, етерни и кетонни пероксиди и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни

kg

S

20.14.63.73

Оксиран (етиленов оксид)

kg

T

20.14.63.75

Метилоксиран (пропиленов оксид)

kg

T

20.14.63.79

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в
пръстена и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни (без
оксиран, метилоксиран (пропиленов оксид))

kg

T

20.14.63.80

Ацетали и хемиацетали и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопро
изводни

kg

T

CPA: 20.14.64

Ензими и други органични съединения, н.д.

20.14.64.30

Други органични съединения, некласифицирани другаде

kg

T

20.14.64.50

Сирище и неговите концентрати

kg

S

20.14.64.70

Ензими и ензимни препарати (неупоменати, нито включени другаде) (без
сирище и неговите концентрати)

kg

S

CPA: 20.14.71

Производни на смолата или на други растителни продукти

20.14.71.20

Естествени активирани минерални материали; животински въглен

kg

S

20.14.71.30

Талово масло, дори рафинирано

kg

S

Препратка
към
бележките
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20.14.71.40

Терпентинови масла от балсамова смола или иглолистна дървесина или
терпентинови масла, получени при производството на целулоза по
сулфатния метод, борово масло и други

kg

S

20.14.71.50

Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и
масла от колофон; разтопени смоли

kg

S

20.14.71.70

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен
метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и
подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или расти
телните катрани

kg

T

CPA: 20.14.72

Дървени въглища

20.14.72.00

Дървени въглища (вкл. въглища от черупки или костилки), дори агломе
рирани

kg

S

CPA: 20.14.73

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани
и подобни продукти

20.14.73.20

Бензол (бензен), толуол (толуен) и ксилол (ксилени)

kg

T

20.14.73.40

Нафтален и други смеси на ароматни въглеводороди (без бензен, толуен,
ксилен)

kg

T

20.14.73.60

Феноли

kg

T

20.14.73.90

Други масла и продукти от масла, некласифицирани другаде

kg

T

CPA: 20.14.74

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание ≥ 80 % обемно

20.14.74.00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80 % обемни
(важно: без акциз върху алкохола)

l

S

CPA: 20.14.75

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

20.14.75.00

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

l

S

CPA: 20.14.80

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло

20.14.80.00 *

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло

kg

S

NACE: 20.15

Производство на азотни съединения и торове

CPA: 20.15.10

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк

20.15.10.50

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина

kg N

T

20.15.10.75

Безводен амоняк

kg N

T

20.15.10.77

Амонячна вода (амоняк във воден разтвор)

kg N

T

CPA: 20.15.20

Амониев хлорид; нитрити

20.15.20.30

Амониев хлорид

kg

T

20.15.20.80

Нитрити

kg N

T
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CPA: 20.15.31

Карбамид

20.15.31.30

Карбамид с тегловно съдържание на азот > 45 % спрямо сух безводен
продукт (без представения под формата на таблетки или други подобни
форми, или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.31.80

Карбамид с тегловно съдържание на азот ≤ 45 % спрямо сух безводен
продукт (без представения под формата на таблетки или други подобни
форми, или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.32

Амониев сулфат

20.15.32.00

Амониев сулфат (без представения под формата на таблетки или други
подобни форми или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.33

Амониев нитрат

20.15.33.00

Амониев нитрат (без представения под формата на таблетки или други
подобни форми или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.34

Двойни соли и смеси на калциев нитрат и амониев нитрат

20.15.34.00

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (без представените
под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с тегло
≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.35

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи
свойства

20.15.35.30

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат, с тегловно съдържание на азот
≤ 28 %

kg N

T

20.15.35.80

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат, с тегловно съдържание на азот
> 28 %

kg N

T

CPA: 20.15.36

Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат

20.15.36.00

Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (без
представените под формата на таблетки или други подобни форми или в
опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.39

Други азотни торове и смеси от торове

20.15.39.30

Двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат (без представените
под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с тегло
≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.39.90

Минерални или химични азотни торове, некласифицирани другаде

kg N

T

CPA: 20.15.41

Суперфосфати

20.15.41.00

Суперфосфати (без калиевите, представените под формата на таблетки или
други подобни форми или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg P2O5

T

CPA: 20.15.49

Други фосфорни торове

20.15.49.00

Други минерални или химични фосфорни торове, некласифицирани другаде

kg P2O5

T

CPA: 20.15.51

Калиев хлорид

20.15.51.00

Калиев хлорид (без представения под формата на таблетки или други
подобни форми или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

kg

T

CPA: 20.15.52

Калиев сулфат
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T

kg K2O

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg N

T
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20.15.52.00

Калиев сулфат (без представения под формата на таблетки или други
подобни форми или в опаковки с тегло ≤ 10 kg)

CPA: 20.15.59

Други калиеви торове

20.15.59.00

Други минерални или химични калиеви торове, некласифицирани другаде

CPA: 20.15.60

Натриев нитрат

20.15.60.00

Натриев нитрат

CPA: 20.15.71

Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий

20.15.71.00

Минерални или химични торове, съдържащи трите хранителни елемента
азот, фосфор и калий (с изключение на тези, представени под формата на
таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло ≤ 10 kg)

CPA: 20.15.72

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)

20.15.72.00

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (без представения под
формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с тегло
≤ 10 kg)

CPA: 20.15.73

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)

20.15.73.00

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)

CPA: 20.15.74

Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор

20.15.74.00

Други минерални или химични торове, съдържащи два хранителни елемента:
азот и фосфор

CPA: 20.15.75

Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий

20.15.75.00

Минерални или химични торове, съдържащи два хранителни елемента:
фосфор и калий

CPA: 20.15.76

Калиеви нитрати

20.15.76.00

Калиеви нитрати

CPA: 20.15.79

Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат

20.15.79.30

Торове, представени под формата на таблетки или други подобни форми или
в опаковки с брутно тегло ≤ 10 kg

kg

T

20.15.79.80

Други торове, некласифицирани другаде

kg

T

CPA: 20.15.80

Торове от животински или растителен произход

20.15.80.00

Торове от животински или растителен произход

kg

T

NACE: 20.16

Производство на полимери в първични форми

CPA: 20.16.10

Полимери на етилена в първични форми

20.16.10.35

Линеен полиетилен с относителна плътност < 0,94 в първични форми

kg

T

20.16.10.39

Полиетилен с относителна плътност < 0,94 в първични форми (без линеен)

kg

T

20.16.10.50

Полиетилен с относителна плътност ≥ 0,94 в първични форми

kg

T
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20.16.10.70

Съполимери на етилена и винилацетата в първични форми

kg

T

20.16.10.90

Полимери на етилена в първични форми (без полиетилен, съполимери на
етилена и винилацетата)

kg

T

CPA: 20.16.20

Полимери на стирена в първични форми

20.16.20.35

Полистирен за експандиране в първични форми

kg

T

20.16.20.39

Полистирен (без този за експандиране) в първични форми

kg

T

20.16.20.50

Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN) в първични форми

kg

T

20.16.20.70

Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS) в първични форми

kg

T

20.16.20.90

Полимери на стирена в първични форми (без полистирен, стирен-акрилони
трилни съполимери (SAN), акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери
(ABS))

kg

T

CPA: 20.16.30

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

20.16.30.10

Поливинилхлорид, несмесен с други вещества, в първични форми

kg

T

20.16.30.23

Непластифициран поливинилхлорид, смесен с други вещества, в първични
форми

kg

T

20.16.30.25

Пластифициран поливинилхлорид, смесен с други вещества, в първични
форми

kg

T

20.16.30.40

Съполимери на винилхлорида и на винилацетата; други съполимери на
винилхлорида, в първични форми

kg

T

20.16.30.60

Флуорирани полимери

kg

T

20.16.30.90

Полимери на халогенирани олефини, в първични форми, некласифицирани
другаде

kg

T

CPA: 20.16.40

Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли,
алилни полиестери и други полиестери, в първични форми

20.16.40.13

Полиацетали в първични форми

kg

T

20.16.40.15

Полиетиленгликоли и други полиетералкохоли в първични форми

kg

T

20.16.40.20

Полиетери в първични форми (без полиацетали, полиетералкохоли)

kg

T

20.16.40.30

Епоксидни смоли в първични форми

kg

T

20.16.40.40

Поликарбонати в първични форми

kg

T

20.16.40.50

Алкидни смоли в първични форми

kg

T

20.16.40.62

Полиетилентерефталат в първични форми с вискозитетен индекс ≥ 78 ml/g

kg

T

20.16.40.64

Друг полиетилентерефталат в първични форми

kg

T
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20.16.40.70

Ненаситени течни полиестери в първични форми (без полиацетали,
полиетери, епоксидни смоли, поликарбонати, алкидни смоли, полиетиленте
рефталат)

kg

T

20.16.40.80

Ненаситени полиестери (без течни) в първични форми (без полиацетали,
полиетери, епоксидни смоли, поликарбонати, алкидни смоли, полиетиленте
рефталат)

kg

T

20.16.40.90

Полиестери в първични форми (без полиацетали, полиетери, епоксидни
смоли, поликарбонати, алкидни смоли, полиетилентерефталат, други нена
ситени полиестери)

kg

T

CPA: 20.16.51

Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми

20.16.51.30

Полипропилени в първични форми

kg

T

20.16.51.50

Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми (без
полипропилен)

kg

T

CPA: 20.16.52

Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми, други винилови
полимери в първични форми

20.16.52.30

Полимери на винилацетата във водна дисперсия, в първични форми

kg

T

20.16.52.50

Полимери на винилацетата (без тези във водна дисперсия) в първични форми

kg

T

20.16.52.70

Полимери на виниловите естери и други винилови полимери (без винила
цетата) в първични форми

kg

T

CPA: 20.16.53

Акрилови полимери в първични форми

20.16.53.50

Полиметилметакрилат в първични форми

kg

T

20.16.53.90

Акрилови полимери (без полиметилметакрилат) в първични форми

kg

T

CPA: 20.16.54

Полиамиди в първични форми

20.16.54.50

Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 в първични форми

kg

T

20.16.54.90

Полиамиди в първични форми (без полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
или -6,12)

kg

T

CPA: 20.16.55

Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми

20.16.55.50

Карбамидни и тиокарбамидни смоли в първични форми

kg

T

20.16.55.70

Меламинови смоли в първични форми

kg

T

CPA: 20.16.56

Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми

20.16.56.30

Аминосмоли (без карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли) в
първични форми

kg

T

20.16.56.50

Фенолни смоли в първични форми

kg

T

20.16.56.70

Полиуретани в първични форми

kg

T
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CPA: 20.16.57

Силикони в първични форми

20.16.57.00

Силикони в първични форми

CPA: 20.16.59

Други полимери в първични форми, н.д.

20.16.59.20
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Физ. измер.
P
единица

kg

T

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, поли
сулфони и други продукти, некласифицирани другаде, в първични форми

kg

T

20.16.59.45 *

Натриева сол на карбоксиметилцелулозата

kg

T

20.16.59.50 *

Целулоза и нейните химични производни, в първични форми, без натриева
сол на карбоксиметилцелулозата и некласифицирани другаде

kg

T

20.16.59.55 *

Естествени полимери и модифицирани естествени полимери, неупоменати,
нито включени другаде, в първични форми. Алгинова киселина, нейните
соли и естери

kg

T

20.16.59.65 *

Естествени полимери и модифицирани естествени полимери, напр. втвърдени
протеини, химични производни на естествения каучук, неупоменати другаде,
в първични форми (без алгинова киселина и нейните соли и естери)

kg

T

20.16.59.70

Обменители на йони на основата на синтетични и естествени полимери в
първични форми

kg

T

NACE: 20.17

Производство на синтетичен каучук в първични форми

CPA: 20.17.10

Синтетичен каучук в първични форми

20.17.10.50

Синтетичен латекс

kg

T

20.17.10.90

Синтетичен каучук (без латекс)

kg

T

NACE: 20.20

Производство на пестициди и други агрохимикали

CPA: 20.20.11

Инсектициди

20.20.11.00

Инсектициди

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.12

Хербициди

20.20.12.20

Хербициди на основата на феноксифитохормони, представени във форми или
опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули
(без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.30

Хербициди на основата на триазини, представени във форми или опаковки за
продажба на дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни
пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.40

Хербициди на основата на амиди, представени във форми или опаковки за
продажба на дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни
пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.50

Хербициди на основата на карбамати, представени във форми или опаковки
за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни
пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.60

Хербициди на основата на динитроанилинови производни, представени във
форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или
артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

Препратка
към
бележките
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20.20.12.70

Хербициди на основата на урея, на урацил или на сулфонилурея, пред
ставени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на
препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.90

Хербициди, п.п.д. или във вид на препарати/артикули, без тези на основата
на феноксифитохормони, триазини, амиди, карбамати, динитроанилинови
производни, урея, урацил или сулфонилурея (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.13

Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията

20.20.13.50

Инхибитори на кълненето, представени във форми или опаковки за
продажба на дребно или във вид на препарати или артикули

kg act.
Subst.

S

20.20.13.70

Регулатори на растежа на растенията, представени във форми или опаковки
за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.14

Дезинфекционни средства

20.20.14.30

Дезинфекционни средства на основата на кватернерни амониеви соли, пред
ставени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на
препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.50

Дезинфекционни средства на основата на халогенирани съединения, пред
ставени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на
препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.90

Дезинфекционни средства, представени във форми или опаковки за продажба
на дребно или във вид на препарати или артикули (без тези на основата на
кватернерни амониеви соли, тези на основата на халогенирани съединения и
тези, които са опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.15

Фунгициди

20.20.15.15

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена, представени
във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати
или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.30

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена на основата на
дитиокарбамати, представени във форми или опаковки за продажба на
дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.45

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена на основата на
бензимидазоли, представени във форми или опаковки за продажба на дребно
или във вид на препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.60

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена на основата на
диазоли или триазоли, представени във форми или опаковки за продажба на
дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.75

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена на основата на
диазини или морфолини, представени във форми или опаковки за продажба
на дребно или във вид на препарати или артикули (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.90

Други фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена (без
Captan, ...) (без опасни пестициди)

kg act.
Subst.

S

Препратка
към
бележките
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CPA: 20.20.16

Опасни пестициди

20.20.16.00

Стоки от позиция 3808, съдържащи едно или повече от следните вещества:
алдрин (ISO); бинапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO);
хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлоробензилат (ISO); DDT (ISO); (кло
фенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан); диелдрин (ISO,
INN); 4,6-динитро-o-крезол (DNOC (ISO)) или неговите соли; диносеб
(ISO), неговите соли или естери; етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромоетан);
етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлороетан); флуороацетамид (ISO); хептахлор
(ISO); хексахлоробензен (ISO); 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН
(ISO)), вкл. линдан (ISO, INN); съединения на живака; метамидофос (ISO);
монокротофос (ISO); оксиран (етилен оксид); паратион (ISO); паратионметил (ISO) (метил-паратион); пентахлорофенол (ISO), неговите соли или
естери; форфамидон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна кисе
лина), нейните соли или естери; съединения на трибутилкалай. Също
прахови смеси, съдържащи комбинация от беномил (ISO), карбофуран
(ISO) и тирам (ISO).

CPA: 20.20.19

Други пестициди и агрохимикали

20.20.19.80

Роденциди и други продукти за растителна защита, представени във форми
или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или
артикули (без инсектициди, фунгициди, хербициди, дезинфекционни
средства и опасни пестициди)

NACE: 20.30

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

CPA: 20.30.11

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери,
диспергирани или разтворени във водна среда

20.30.11.50

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани
или разтворени във водна среда (включително емайли и политури)

kg

S

20.30.11.70

Други бои и лакове, диспергирани или разтворени във водна среда

kg

S

CPA: 20.30.12

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери,
диспергирани или разтворени в неводна среда

20.30.12.25

Бои и лакове на базата на полиестери, диспергирани или разтворени в
неводна среда, със съдържание на разтворители > 50 % от теглото на
разтвора, включително емайли и политури

kg

S

20.30.12.29

Бои и лакове на базата на полиестери, диспергирани или разтворени в
неводна среда, включително емайли и политури, без тези със съдържание
на разтворители > 50 % от теглото на разтвора

kg

S

20.30.12.30

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани
или разтворени в неводна среда, със съдържание на разтворители ≥ 50 % от
теглото на разтвора, включително емайли и политури

kg

S

20.30.12.50

Други бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери

kg

S

20.30.12.70

Бои и лакове — разтвори, некласифицирани другаде

kg

S

20.30.12.90

Други бои и лакове на базата на синтетични полимери, некласифицирани
другаде

kg

S

kg act.
Subst.

S

kg act.
Subst.

S
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CPA: 20.30.21

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни
лустра и подобни препарати; стъклени фрити

20.30.21.30

Готови пигменти, препарати за матиране и оцветяване и подобни препарати
за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост

kg

S

20.30.21.50

Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати за кера
мичната, емайловата или стъкларската промишленост

kg

S

20.30.21.70

Течни лустра и подобни препарати, фрити и други стъкла под формата на
прах, гранули, пластинки или люспи

kg

S

CPA: 20.30.22

Други бои и лакове; сикативни препарати; кид

20.30.22.13

Маслени бои и лакове (включително емайли и политури)

kg

S

20.30.22.15

Приготвени водни пигменти, използвани за повърхностна дообработка на
кожи; бои и лакове (включително емайли, политури и темперни бои) (без
маслени)

kg

S

20.30.22.20

Сикативни препарати

kg

S

20.30.22.30

Фолио за печатане чрез щамповане

kg

S

20.30.22.40

Пигменти (вкл. метални прахове и люспи), диспергирани в неводна среда, в
течно или пастообразно състояние, използвани за производство на бои; бои
и други багрилни вещества, некласифицирани другаде, п.п.д.

kg

S

20.30.22.53

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове

kg

S

20.30.22.55

Покрития, използвани при боядисването

kg

S

20.30.22.60

Неогнеупорни покрития за шпакловане и измазване на фасади, вътрешни
стени, подове, тавани и подобни

kg

S

20.30.22.73

Сложни органични разтворители и разредители, използвани заедно с
покрития и мастила; на основата на бутилацетат (без печатарски мастила)

kg

S

20.30.22.79

Сложни органични разтворители и разредители, използвани заедно с
покрития и мастила (без тези на основата на бутилацетат и печатарски
мастила)

kg

S

CPA: 20.30.23

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и
подобни бои

20.30.23.50

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на
нюансите и за забавление на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца,
панички и други подобни, в асортимент

kg

S

20.30.23.70

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на
нюансите и за забавление на таблетки, в туби, бурканчета, шишенца,
панички и други подобни (без боите в асортимент)

kg

S
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CPA: 20.30.24

Печатарски мастила

20.30.24.50

Черни печатарски мастила

kg

S

20.30.24.70

Печатарски мастила (без черни)

kg

S

NACE: 20.41

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

CPA: 20.41.10

Суров глицерол, глицеролови води и луги

20.41.10.00

Суров глицерол (глицерин), глицеролови води и луги

kg

T

CPA: 20.41.20

Повърхностно активни органични вещества, без сапуните

20.41.20.20

Анионни повърхностноактивни (анионактивни) органични вещества, без
сапуни

kg

T

20.41.20.30

Катионни повърхностноактивни (катионактивни) органични вещества, без
сапуни

kg

T

20.41.20.50

Нейоногенни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

kg

T

20.41.20.90

Повърхностноактивни органични вещества (без сапуни, анионактивни, катио
нактивни, нейоногенни)

kg

T

CPA: 20.41.31

Сапуни и повърхностно активни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни;
хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти

20.41.31.20

Сапуни и повърхностноактивни органични продукти, на пръчки и други,
некласифицирани другаде

kg

S

20.41.31.50

Сапуни под форми на пластинки, люспи, гранули или прах

kg

S

20.41.31.80

Сапуни под форми, различни от пръчки, парчета или калъпи, хартия, вата,
филц и нетъкан текстил, напоени или покрити със сапун или детергенти,
пластинки, люспи, гранули или прах

kg

S

CPA: 20.41.32

Перилни и почистващи препарати

20.41.32.40

Повърхностноактивни препарати, дори съдържащи сапун, п.п.д. (без пред
назначените за употреба като сапун)

kg

S

20.41.32.50

Перилни и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, п.п.д., вклю
чително спомагателни перилни препарати (без предназначените за употреба
като сапун, повърхностноактивни препарати)

kg

S

20.41.32.60

Повърхностноактивни препарати, дори съдържащи сапун, н.п.д. (без пред
назначените за употреба като сапун)

kg

S

20.41.32.70

Перилни и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, н.п.д., вклю
чително спомагателни перилни препарати (без предназначените за употреба
като сапун, повърхностноактивни препарати)

kg

S

CPA: 20.41.41

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за рели
гиозни обреди

20.41.41.00

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения

S
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CPA: 20.41.42

Изкуствени восъци и восъчни препарати

20.41.42.70

Изкуствени восъци и восъчни препарати от полиетиленгликол

kg

S

20.41.42.80

Изкуствени восъци и восъчни препарати, вкл. восъци за печати (без тези от
полиетиленгликол)

kg

S

CPA: 20.41.43

Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или
метали

20.41.43.30

Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожи (без изкуствени
восъци и восъчни препарати)

kg

S

20.41.43.50

Паркетин и подобни препарати за поддържане на дървени мебели, паркет
или други дървени изделия (без изкуствени восъци и восъчни препарати)

kg

S

20.41.43.70

Препарати за лъскане и подобни препарати за каросерии (без изкуствени
восъци и восъчни препарати, тези за лъскане на метали)

kg

S

20.41.43.83

Препарати за лъскане на метали

kg

S

20.41.43.89

Други вакси, кремове и подобни препарати, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 20.41.44

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

20.41.44.00

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

kg

S

NACE: 20.42

Производство на парфюми и тоалетни продукти

CPA: 20.42.11

Парфюми и тоалетни води

20.42.11.50

Парфюми

l

S

20.42.11.70

Тоалетни води

l

S

CPA: 20.42.12

Продукти за гримиране на устните и очите

20.42.12.50

Продукти за гримиране на устните

S

20.42.12.70

Продукти за гримиране на очите

S

CPA: 20.42.13

Препарати за маникюр или педикюр

20.42.13.00

Препарати за маникюр или педикюр

CPA: 20.42.14

Пудри за козметична и тоалетна употреба

20.42.14.00

Пудри за козметична и тоалетна употреба, вкл. компактните и талковите
пудри

CPA: 20.42.15

Други готови козметични препарати, вкл. за предпазване от слънцето

20.42.15.00

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане
на кожата, включително препарати за получаване на слънчев загар (без
лекарствените продукти, тези за гримиране на устните и очите, препарати
за маникюр и педикюр, пудри за козметична употреба и талкови пудри)

S

S

S
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CPA: 20.42.16

Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса

20.42.16.30

Шампоани

S

20.42.16.50

Препарати за трайно къдрене или изправяне на косата

S

20.42.16.70

Лакове за коса

S

CPA: 20.42.17

Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д.

20.42.17.00

Препарати за поддържане на косата (без шампоани, препарати за трайно
къдрене или изправяне на косата, лакове)

CPA: 20.42.18

Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи
прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите

20.42.18.50

Паста за зъби (включително продукти за почистване на зъбни протези)

S

20.42.18.90

Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл.
пасти, улесняващи прилепването на зъбни протези; прахове и таблетки, води
и парфюми за устната кухина, конци за почистване на зъби (без паста за
зъби)

S

CPA: 20.42.19

Тоалетни сапуни, препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за
баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д.

20.42.19.15

Тоалетни сапуни и повърхностноактивни органични продукти на пръчки и
други

kg

S

20.42.19.30

Повърхностноактивни органични продукти и препарати за миене на кожата,
п.п.д., дори съдържащи сапун

kg

S

20.42.19.45

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене (без сапун
за бръснене на калъпи)

S

20.42.19.60

Дезодоранти за тяло и средства против изпотяване

S

20.42.19.75

Парфюмирани соли и други препарати за баня

S

20.42.19.90

Други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и депилатори

S

NACE: 20.51

Производство на експлозиви

CPA: 20.51.11

Барути и експлозиви

20.51.11.30

Барути

kg

S

M

20.51.11.50

Експлозиви (без барути)

kg

S

M

CPA: 20.51.12

Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; елек
трически детонатори

20.51.12.50

Бикфордови фитили; детониращи фитили

km

S

M

20.51.12.70

Ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори

p/st

S

M

CPA: 20.51.13

Изделия за фойерверки

20.51.13.00

Изделия за фойерверки

kg

S

S

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/101

Физ. измер.
P
единица

CPA: 20.51.14

Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия

20.51.14.00

Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиро
технически изделия (без изделия за фойерверки)

CPA: 20.51.20

Кибрити

20.51.20.00

Кибрити, без бенгалски кибрити и други пиротехнически изделия

NACE: 20.52

Производство на лепила

CPA: 20.52.10

Лепила

20.52.10.10 *

Препратка
към
бележките

kg

S

kg

S

Лепила на базата на естествени полимери

kg

S

20.52.10.80

Готови лепила и други продукти, употребявани за лепене, некласифицирани
другаде

kg

S

NACE: 20.53

Производство на етерични масла

CPA: 20.53.10

Етерични масла

20.53.10.20

Етерични масла

kg

S

20.53.10.30

Резиноиди

kg

S

20.53.10.50

Концинтрирани разтвори на етерични масла в мазнини, дестилирани води и
други

kg

S

20.53.10.75

Смеси от ароматизиращи субстанции, използвани при производството на
храни или напитки

kg

S

20.53.10.79

Смеси от ароматизиращи субстанции, различни от използваните при произ
водството на храни или напитки

kg

S

NACE: 20.59

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

CPA: 20.59.11

Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки,
чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия

20.59.11.30

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми
от всякакъв материал; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фото
графски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки (без
хартия, картон или текстил)

m2

S

20.59.11.50

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула от всякакъв материал;
чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване
и изготвяне на снимки (без хартия, картон или текстил)

m2

S

20.59.11.70

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил

m2

S

CPA: 20.59.12

Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически
препарати за фотографски цели, н.д.

20.59.12.00

Химически препарати за фотографски цели (без лакове, лепила и подобни
препарати); несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или п.п.д. за
същите цели, готови за употреба

kg

S

M
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Препратка
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CPA: 20.59.20

Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация
смеси на животински или растителни мазнини и масла

20.59.20.00

Животински или растителни масла и мазнини, химически модифицирани

CPA: 20.59.30

Мастила, без печатарските

20.59.30.00

Мастила, без печатарските

CPA: 20.59.41

Смазочни препарати

20.59.41.55

kg

S

kg

S

Смазочни препарати, съдържащи като основен компонент < 70 % тегловно
нефтени масла или масла от битуминозни материали, за обработка на
текстилни материали, кожи, кожухарски кожи и други материали

kg

S

20.59.41.58

Смазочни препарати, получени от нефт или битуминозни минерали, без тези
за обработка на текстилни материали, кожи, кожухарски кожи и други
материали (без смазочни материали със съдържание на въглерод с
биологичен произход от най-малко 25 % по маса и които са биоразградими
в степен най-малко 60 %)

kg

S

20.59.41.59

Смазочни материали със съдържание на въглерод с биологичен произход от
най-малко 25 % по маса и които са биоразградими в степен най-малко 60 %

kg

S

20.59.41.75

Смазочни препарати, несъдържащи нефтени масла или битуминозни
минерални масла, за обработка на текстилни материали, кожи, кожухарски
кожи и други материали

kg

S

20.59.41.79

Смазочни препарати, несъдържащи нефтени масла или битуминозни
минерални масла, без тези за обработка на текстилни материали, кожи,
кожухарски кожи и други материали

kg

S

CPA: 20.59.42

Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти

20.59.42.50

Антидетонаторни препарати

kg

S

20.59.42.70

Добавки за смазочни масла

kg

S

20.59.42.90

Добавки за минерални масла или за други течности, използвани със същата
цел като минералните масла (вкл. към бензина) (без антидетонаторни
препарати, добавки за смазочни масла)

kg

S

CPA: 20.59.43

Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване

20.59.43.30

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични
трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни
минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

kg

S

20.59.43.50

Антифризи и препарати против заскрежаване

kg

S

CPA: 20.59.51

Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи

20.59.51.00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните
производни; стрити на прах кожи, включително глутелини и проламини,
глобулини, глицинин, кератини, нуклеопротеиди, протеинови изолати

kg

S
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CPA: 20.59.52

Пасти за моделиране; състави, наречени „зъболекарски восъци“ и други зъболекарски състави, на базата
на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни
диагностични или лабораторни реактиви, н.д.

20.59.52.10

Сложни диагностични или лабораторни реактиви, включително хартия,
напоена или покрита с диагностични или лабораторни реактиви

kg

S

20.59.52.30

Пасти за моделиране, вкл. тези за детски забавления (пластелини); състави,
наречени „зъболекарски восъци“, и други зъболекарски състави на базата на
гипс

kg

S

20.59.52.50

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

kg

S

20.59.52.70

Готови среди за развитие на микроорганизми

kg

S

CPA: 20.59.53

Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата
на дискове, пластини или аналогични форми

20.59.53.00

Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в елек
трониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми

CPA: 20.59.54

Активен въглен

20.59.54.00

Активен въглен

CPA: 20.59.55

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и
подобни продукти

20.59.55.50

Препарати за апретура или дообработка и други, на базата на скорбялни
материали

kg

S

20.59.55.70

Препарати за апретура или дообработка и други, използвани в текстилната
промишленост (без тези на базата на скорбялни материали)

kg

S

20.59.55.80

Препарати за дообработка и други, използвани в хартиената промишленост
(без тези на базата на скорбялни материали)

kg

S

20.59.55.90

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или
фиксиране на багрила и други препарати, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 20.59.56

Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“;
сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбен
золови и алкилнафталови смеси, н.д.

20.59.56.20

Препарати за декапиране на метали

kg

S

20.59.56.30

Препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“

kg

S

20.59.56.40

Сложни пластификатори за каучук или пластмаси

kg

S

20.59.56.50

Антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или
пластмаси

kg

S

20.59.56.62 *

Катализатори върху носители с активна субстанция никел или никелово
съединение, неупоменати другаде

kg

S

kg

S

kg

S
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20.59.56.64 *

Катализатори върху носители с активна субстанция благороден метал или
съединение на благороден метал, неупоменати другаде

kg

S

20.59.56.66 *

Катализатор под формата на гранули, от които 90 % тегловно или повече са
с размер, непревишаващ 10 микрометра, съставен от смес от оксиди,
фиксирана върху носител от магнезиев силикат, съдържащ тегловно: 20 %
или повече, но не повече от 35 % мед и 2 % или повече, но не повече от
3 % бисмут, и с привидна плътност 0,2 или повече, но непревишаваща 1,0

kg

S

20.59.56.69 *

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати,
неупоменати, нито включени другаде

kg

S

20.59.56.70

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от тези от позиция
2707 или 2902 от ХС

kg

S

CPA: 20.59.57

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти

20.59.57.20

Свързващи препарати за леярски форми или сърца

kg

S

20.59.57.30

Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

kg

S

20.59.57.40

Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с метални
свързващи вещества

kg

S

20.59.57.50

Продукти за добавяне към цимент, строителни разтвори или бетон

kg

S

20.59.57.70

Сорбитол (без D-глюцитол)

kg

S

CPA: 20.59.58

Биодизел

20.59.58.00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла
от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

kg

S

CPA: 20.59.59

Други разнообразни химични продукти, н.д.

20.59.59.10

Обменители на йони; абсорбиращи смеси за подобряване на вакуума в елек
тронни лампи или тръби; нефтени сулфонати (без нефтени сулфонати на
алкалните метали, амония или етаноламините); тиофенсъдържащи
сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

20.59.59.40

Антинакипни и подобни препарати

kg

S

20.59.59.53

Препарати за галванопластика

kg

S

20.59.59.57

Смеси на моно-, ди- и триестери на мастни киселини с глицерол (емулгатори
на мазнини)

kg

S

20.59.59.63

Продукти и препарати, използвани за фармацевтични или хирургически цели

kg

S

20.59.59.65

Спомагателни препарати, използвани в леярството (без свързващи препарати
за леярски форми или сърца)

kg

S

20.59.59.67

Незапалими, непромокаеми и други препарати, използвани за защита в
строителството

kg

S

20.59.59.71

Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана или пропана

kg

S

S
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20.59.59.75

Смеси и препарати съдържащи оксиран (етилен оксид), полибромирани
бифенили (РВВs), полихлорирани бифенили (РСВs), полихлорирани
терфенили (РСТs) или трис (2,3-дибромопропил)фосфат

kg

S

20.59.59.94

Други химични продукти, некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 20.59.60

Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин

20.59.60.20

Казеинати и други казеинови производни (без казеинови лепила)

kg

S

20.59.60.50

Албумини (без яйчен албумин), албуминати и други производни на албу
мините

kg

S

20.59.60.80

Желатини и техните производни (без казеинови лепила, лепила от кости и
ихтиокол)

kg

S

NACE: 20.60

Производство на изкуствени и синтетични влакна

CPA: 20.60.11

Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене

20.60.11.10

Арамидни щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени
по друг начин за предене

kg

T

20.60.11.20

Други полиамидни кабели и щапелни влакна, некардирани, нито пенирани,
нито обработени по друг начин за предене

kg

T

20.60.11.30

Полиестерни кабели и щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито
обработени по друг начин за предене

kg

T

20.60.11.40

Акрилни кабели и щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито
обработени по друг начин за предене

kg

T

20.60.11.50

Полипропиленови синтетични кабели и щапелни влакна, некардирани, нито
пенирани, нито обработени по друг начин за предене

kg

T

20.60.11.90

Други синтетични кабели и щапелни влакна, некардирани, нито пенирани,
нито обработени по друг начин за предене

kg

T

CPA: 20.60.12

Синтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери

20.60.12.20

Прежди с висока здравина от арамиди (без шевни конци и прежди,
пригодени за продажба на дребно)

kg

S

20.60.12.40

Прежди с висока здравина от найлон или други полиамиди (без шевни
конци, прежди, пригодени за продажба на дребно, и прежди с висока
здравина от арамиди)

kg

S

20.60.12.60

Прежди с висока здравина от полиестери (без тези, пригодени за продажба
на дребно)

kg

S

CPA: 20.60.13

Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични

20.60.13.10

Прежди от полиамиди за текстилни материали, н.п.д. (без шевни конци)

kg

S

20.60.13.20

Прежди от полиамиди за килими, н.п.д. (без шевни конци)

kg

S
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20.60.13.30

Прежди от полиестери за текстилни материали, н.п.д. (без шевни конци)

kg

S

20.60.13.40

Прежди от полипропилен, н.п.д. (без шевни конци)

kg

S

20.60.13.50

Прежди от еластомери, н.п.д.

kg

S

20.60.13.90

Други синтетични прежди, н.п.д. (без шевни конци)

kg

S

CPA: 20.60.14

Синтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали

20.60.14.20

Монофиламенти с линейна плътност ≥ 67 dtex, чието най-голямо напречно
сечение е ≤ 1 mm, от полипропилен (без еластомери)

kg

S

20.60.14.40

Синтетични монофиламенти (без полипропилен) с линейна плътност ≥ 67
dtex, чието най-голямо напречно сечение е ≤ 1 mm; ленти и подобни
форми от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина е
≤ 5 mm

kg

S

CPA: 20.60.21

Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене

20.60.21.40

Кабели от изкуствени нишки, ацетатни

kg

S

20.60.21.50

Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна (некардирани,
нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене, без ацетатните)

kg

S

CPA: 20.60.22

Прежди с висока здравина от вискозна коприна

20.60.22.00

Прежди, без шевните конци, с висока здравина от вискозна коприна, н.п.д.

kg

S

CPA: 20.60.23

Други изкуствени прежди, единични

20.60.23.20

Прежди (без шевните конци) от вискозна коприна, единични, вкл. монофи
ламенти с линейна плътност < 67 dtex, н.п.д.

kg

S

20.60.23.40

Прежди (без шевните конци и преждите с висока здравина) от ацетатна
коприна, единични, вкл. монофиламенти с линейна плътност < 67 dtex,
н.п.д.

kg

S

20.60.23.90

Други прежди (без шевните конци) от изкуствени нишки, единични, вкл.
изкуствените монофиламенти с линейна плътност < 67 dtex, н.п.д.

kg

S

CPA: 20.60.24

Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали

20.60.24.00

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност ≥ 67 dtex, чието найголямо напречно сечение е ≤ 1 mm; ленти и подобни форми от изкуствени
текстилни материали с видима широчина ≤ 5 mm

NACE: 21.10

Производство на лекарствени вещества

CPA: 21.10.10

Салицилова киселина, О-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери

21.10.10.30

Салицилова киселина и нейните соли

kg

S

kg

T
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21.10.10.50

o-ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

kg

T

21.10.10.70

Естери на салициловата киселина и техните соли (без o-ацетилсалицилова
киселина)

kg

T

CPA: 21.10.20

Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоами
нолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти

21.10.20.10

Лизин и неговите естери; соли на тези продукти

kg

T

21.10.20.20

Глутаминова киселина и нейните соли

kg

T

21.10.20.40

Квартернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоамино
липиди, с определен или неопределен химичен състав

kg

T

21.10.20.60

Ациклени амиди (вкл. карбамати) и техните производни; соли на тези
продукти

kg

T

21.10.20.70

Циклени амиди (вкл. карбамати) и техните производни; соли на тези
продукти (без уреините и техните производни; соли на тези продукти)

kg

T

CPA: 21.10.31

Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, с некондензиран
пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или
фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни

21.10.31.17

Фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси-2-нафтоена
киселина;
3′-хлор-6′-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9′ксантен]-3-он;
6′-(N-етил-р-толуидин)-2′-метилспиро[изобензофуран1(3Н),9′-ксантен]-3-он; метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2карбоксилат, гама-бутиролактон

kg

T

21.10.31.19

Лактони (с изключение на фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-окта
децил-окси-2-нафтоена киселина; 3′-хлор-6′-циклохексиламиноспиро[из
обензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; 6′-(N-етил-р-толуидин)-2′-метилспи
ро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; метил-6-докозилокси-1-хидрокси4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран1-ил]нафтален-2-карбоксилат, гама-бутиролактон, и съединения на живака,
органични или неорганични)

kg

T

21.10.31.30

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен
пръстен, хидрогениран или не

kg

T

21.10.31.40

Хидантоин и неговите производни

kg

T

21.10.31.55

Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните производни; соли на тези
продукти

kg

T

21.10.31.59

Съединения, в чиято структура се съдържа пирамидинов (хидрогениран или
не) или пиперазинов пръстен (без малонилуреа (барбитурова киселина) и
нейните производни)

kg

T
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21.10.31.70

Съединения (без меламин), в чиято структура се съдържа некондензиран
триазинов пръстен (хидрогениран или не)

kg

T

21.10.31.80

Съединения, в чиято структура се съдържат фенотианизови пръстени (хид
рогениран или не), без други кондензации

kg

T

CPA: 21.10.32

Сулфонамиди

21.10.32.00

Сулфонамиди

kg

T

CPA: 21.10.40

Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техни соли, н.д.

21.10.40.00

Химически чисти захари (без глюкоза и други); захарни етери и соли, и
други

CPA: 21.10.51

Провитамини, витамини и техните производни

21.10.51.00

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (вкл.
естествени концентрати), както и техните производни, използвани главно
като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

CPA: 21.10.52

Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони

21.10.52.00

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини, естествени или
възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози,
вкл. верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като
хормони

CPA: 21.10.53

Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни

21.10.53.00

Гликозиди и растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез
синтез, техните соли, етери, естери и други производни

CPA: 21.10.54

Антибиотици

21.10.54.00

Антибиотици

CPA: 21.10.60

Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход,
н.д.

21.10.60.20

Екстракти от жлези или други органи или от техните секрети (за органотерапевтични цели)

S

21.10.60.40

Жлези и други органи или субстанции за терапевтични или профилактични
цели, некласифицирани другаде (без кръв и екстракти от жлези или други
органи)

S

21.10.60.55

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични
или диагностични цели; култури от микроорганизми; токсини (с изключение
на маите)

S

NACE: 21.20

Производство на лекарствени продукти

CPA: 21.20.11

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици

21.20.11.30

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или производни на тези
продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини
или производни на тези продукти, за терапевтични или профилактични
цели, н.п.д.

S

21.20.11.50

Лекарствени продукти, съдържащи други антибиотици, н.п.д.

S

kg

T

S

g

S

S

kg

T
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21.20.11.60

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини, стрептомицини или
производни на тези продукти, представени под формата на дози или п.п.д.

S

21.20.11.80

Лекарственни продукти, съдържащи други антибиотици, п.п.д.

S

CPA: 21.20.12

Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици

21.20.12.30

Лекарствени продукти, съдържащи инсулин, но несъдържащи антибиотици,
за терапевтични или профилактични цели, непредставени под формата на
дози и н.п.д.

S

21.20.12.50

Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици,
за терапевтични или профилактични цели, непредставени под формата на
дози и н.п.д. (без инсулин)

S

21.20.12.60

Лекарствени продукти, съдържащи инсулин, но несъдържащи антибиотици,
за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози
или п.п.д.

S

21.20.12.70

Лекарствени продукти, съдържащи кортикостероидни хормони, техните
производни и структурни аналози, представени под формата на дози или
п.п.д.

S

CPA: 21.20.13

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или
антибиотици

21.20.13.10

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техни производни, н.п.д.

S

21.20.13.20

Други лекарствени продукти за терапевтични или профилактични цели, от
позиция 3003 по ХС, н.п.д.

S

21.20.13.40

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни,
п.п.д.

S

21.20.13.60

Лекарствени продукти, съдържащи витамини, провитамини и техните
производни, смесени или не, за терапевтични или профилактични цели,
представени под формата на дози или п.п.д.

S

21.20.13.80

Други лекарствени продукти, съставени от смесени или несмесени продукти,
п.п.д., некласифицирани другаде

S

CPA: 21.20.21

Антисеруми и ваксини

21.20.21.25

Антисеруми, други имунологични продукти, които участват пряко в регу
лацията на имунологичните процеси, и други кръвни съставки

S

21.20.21.45

Ваксини за хуманната медицина

S

21.20.21.60

Ваксини за ветеринарната медицина

S

CPA: 21.20.22

Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди

21.20.22.00

Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спер
мициди

CPA: 21.20.23

Диагностични реактиви и други лекарствени продукти

21.20.23.20

Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори

S

S
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S

21.20.23.40

Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, пред
назначени за приложение върху пациенти

CPA: 21.20.24

Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани
чанти за оказване на първа помощ

21.20.24.20

Пластири и други изделия със залепващ се слой, напоени или промазани с
фармацевтични субстанции или п.п.д.

S

21.20.24.30

Стерилни катгути

S

21.20.24.40

Вати, марли и аналогични изделия, с фармацевтични субстанции, п.п.д.,
некласифицирани другаде

S

21.20.24.60

Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа меди
цинска помощ

S

NACE: 22.11

Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми

CPA: 22.11.11

Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили

22.11.11.00

Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили, вкл. за състезателни
автомобили

CPA: 22.11.12

Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди

22.11.12.00

Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди

CPA: 22.11.13

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети

22.11.13.55

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси или товарни автомобили, с
индекс на натоварване ≤ 121

p/st

S

22.11.13.57

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси или товарни автомобили, с
индекс на натоварване > 121

p/st

S

22.11.13.70

Пневматични гуми от каучук, нови, за самолети

p/st

S

CPA: 22.11.14

Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични
гуми от каучук

22.11.14.00

Гуми за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми,
от каучук

CPA: 22.11.15

Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични
гуми, колани (предпазни ленти) от каучук

22.11.15.30

Бандажи, плътни или кухи (полуплътни); сменяеми протектори за пнев
матични гуми

p/st

S

22.11.15.50

Колани (предпазни ленти) от каучук

p/st

S

22.11.15.70

Вътрешни гуми от каучук

kg

S

CPA: 22.11.16

Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук

22.11.16.00

Профили за поправка на гуми от каучук

kg

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 22.11.20

Регенерирани пневматични гуми от каучук

22.11.20.30

Регенерирани гуми от каучук за леки автомобили

p/st

S

22.11.20.50

Регенерирани гуми от каучук за автобуси или товарни автомобили

p/st

S

22.11.20.90

Регенерирани гуми от каучук (включително за самолети; без тези за леки
автомобили, автобуси или товарни автомобили)

p/st

S

NACE: 22.19

Производство на други изделия от каучук

CPA: 22.19.10

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

22.19.10.00

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

kg

T

CPA: 22.19.20

Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи,
листове, ленти, пръчки и профили

22.19.20.13

Невулканизиран каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид

kg

S

22.19.20.19

Други невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи,
листове или ленти

kg

S

22.19.20.30

Форми и изделия от невулканизиран каучук, вкл. пръчки, тръби, профили,
дискове, шайби (без профили за поправка на гуми)

kg

S

22.19.20.50

Нишки и въжета от вулканизиран каучук

kg

S

22.19.20.70

Плочи, листове и ленти от вулканизиран каучук

kg

S

22.19.20.83

Изтеглени пръчки и профили от порест вулканизиран каучук

kg

S

22.19.20.85

Плочи, листове и ленти за подови настилки от непорест вулканизиран
каучук

kg

S

22.19.20.87

Изтеглени пръчки и профили от непорест вулканизиран каучук

kg

S

CPA: 22.19.30

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.30.30

Маркучи от каучук, неподсилени

kg

S

22.19.30.55

Маркучи от каучук, подсилени с метал

kg

S

22.19.30.57

Маркучи от каучук, подсилени с текстилни материали

kg

S

22.19.30.59

Маркучи от каучук, подсилени или комбинирани с други материали (без
маркучи от каучук, подсилени с метал или текстилни материали)

kg

S

22.19.30.70

Маркучи от каучук със съединителни части (свръзки, колена, муфи)

kg

S

CPA: 22.19.40

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

22.19.40.30

Трансмисионни ремъци от каучук с трапецовидна или лентова конфигурация
(включително с V-жлебове)

kg

S
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22.19.40.50

Транспортни ленти от каучук

kg

S

22.19.40.70

Ремъци за зъбни трансмисии (синхронни) от каучук

kg

S

22.19.40.90

Трансмисионни ремъци от каучук (без тези с V-жлебове, трапецовидна или
лентова конфигурация, транспортни ленти, ремъци за зъбни трансмисии
(синхронни))

kg

S

CPA: 22.19.50

Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми

22.19.50.50

Лепливи ленти от платове с покритие от каучук, с широчина ≤ 20 cm

kg

S

22.19.50.70

Гумирани тъкани, без лепливи ленти с широчина ≤ 20 cm

kg

S

CPA: 22.19.60

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.60.00

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици, ръкавици без пръсти и
ръкавици с един пръст) за всякакъв вид употреба, от вулканизиран каучук,
различен от твърдия каучук

CPA: 22.19.71

Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.71.20

Презервативи

p/st

S

22.19.71.30

Хигиенни или фармацевтични артикули от каучук (без презервативи)

kg

S

CPA: 22.19.72

Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук

22.19.72.00

Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук

kg

S

CPA: 22.19.73

Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия
от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук

22.19.73.10

Изделия от порест каучук, неупоменати другаде

kg

S

22.19.73.21

Гуми за изтриване от вулканизиран каучук

kg

S

22.19.73.23

Уплътнители от вулканизиран каучук

kg

S

22.19.73.30

Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за акостиране на
кораби и други надуваеми изделия, от вулканизиран каучук

kg

S

22.19.73.45

Части от каучук и метал за трактори и моторни превозни средства

kg

S

22.19.73.47

Формувани части от вулканизиран каучук за трактори и моторни превозни
средства

kg

S

22.19.73.49

Части от каучук и метал, различни от тези за трактори и моторни превозни
средства

kg

S

22.19.73.50

Външни ходила и токове от каучук

p/st

S

22.19.73.65

Изделия от вулканизиран втвърден каучук, различни от тези за трактори и
моторни превозни средства

kg

S

kg

S
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22.19.73.79

Втвърден каучук във всякакви форми, включително отпадъци и остатъци;
изделия от втвърден каучук, неупоменати другаде

NACE: 22.21

Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

CPA: 22.21.10

Едножични влакна, с максимален напречен разрез > 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили,
от пластмаси

22.21.10.50

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 mm,
пръчки, пръти и профили от полимери на етилена (включително с повър
хностна обработка, но необработени по друг начин)

kg

S

22.21.10.70

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 mm,
пръчки, пръти и профили от полимери на винилхлорида (включително с
повърхностна обработка, но необработени по друг начин)

kg

S

22.21.10.90

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 mm,
пръчки, пръти и профили от пластмаси (без тези от полимери на етилена
и от полимери на винилхлорида)

kg

S

CPA: 22.21.21

Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и
маркучи, твърди, от пластмаси

22.21.21.30

Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от
целулозни пластмаси

kg

S

22.21.21.53

Твърди тръби и маркучи от полимери на етилена

kg

S

22.21.21.55

Твърди тръби и маркучи от полимери на пропилена

kg

S

22.21.21.57

Твърди тръби и маркучи от полимери на винилхлорида

kg

S

22.21.21.70

Твърди тръби и маркучи от пластмаси (без тези от полимери на етилена,
полимери на пропилена, полимери на винилхлорида)

kg

S

CPA: 22.21.29

Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси

22.21.29.20

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане ≥ 27,6 МPa, от
пластмаси

kg

S

22.21.29.35

Гъвкави тръби и маркучи от пластмаси, неподсилени или съчетани с други
материали, без принадлежности

kg

S

22.21.29.37

Гъвкави тръби и маркучи от пластмаси, неподсилени или съчетани с други
материали, с принадлежности, уплътнители или части за свързване

kg

S

22.21.29.50

Пластмасови тръби и маркучи (без изкуствени черва, обвивки на колбаси,
твърди и гъвкави тръби и маркучи, издържащи налягане минимум 27,6 МРа)

kg

S

22.21.29.70

Принадлежности, напр. свръзки, колена и муфи, от пластмаси, за тръби и
маркучи

kg

S

CPA: 22.21.30

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси, неподсилени или несъчетани с други мате
риали

22.21.30.10

Други плочи и т.н., от полимери на етилена, неподсилени, с дебелина
≤ 0,125 mm

kg

S

S
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22.21.30.17

Други плочи и т.н., от полимери на етилена, неподсилени и т.н., с дебелина
> 0,125 mm

kg

S

22.21.30.21

Други плочи и т.н., от полимери на пропилена, биаксиално ориентирани, с
дебелина ≤ 0,10 mm

kg

S

22.21.30.23

Други плочи и т.н., от полимери на пропилена, с дебелина ≤ 0,10 mm,
други

kg

S

22.21.30.26

Други плочи…от непорести полимери
> 0,10 mm, некласифицирани другаде

kg

S

22.21.30.30

Други плочи и т.н., от полимери на стирена, неподсилени и т.н.

kg

S

22.21.30.35

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полимери на винил
хлорида, съдържащи ≥ 6 % пластификатори, с дебелина ≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.36

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полимери на винил
хлорида, съдържащи ≥ 6 % пластификатори, с дебелина > 1 mm

kg

S

22.21.30.37

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полимери на винил
хлорида, съдържащи < 6 % пластификатори, с дебелина ≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.38

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полимери на винил
хлорида, съдържащи < 6 % пластификатори, с дебелина > 1 mm

kg

S

22.21.30.53

Плочи и т.н., от полиметилметакрилат, неподсилени и т.н.

kg

S

22.21.30.59

Плочи и т.н., от други акрилови полимери, неподсилени и т.н., некласифи
цирани другаде

kg

S

22.21.30.61

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от поликарбонати, непорести, без
подови настилки и облицовки за стени или тавани — самозалепващи се,
подсилени, наслоени, с подложка или съчетани по друг начин с други
материали

kg

S

22.21.30.63

Плочи и т.н., от ненаситени полиестери, неподсилени и т.н.

kg

S

22.21.30.65

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полиетилентерефталат, непод
силени и т.н., с дебелина ≤ 0,35 mm

kg

S

22.21.30.67

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полиетилентерефталат, непод
силени и т.н., с дебелина > 0,35 mm

kg

S

22.21.30.69

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полиестери, непорести, без
подови настилки и облицовки за стени или тавани, самозалепващи се, от
поликарбонати, полиетилентерефталат, ненаситени полиестери

kg

S

22.21.30.70

Плочи, листа, фолио, ленти или пластини, от непореста целулоза или от
химичните ѝ производни, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по
друг начин съчетани с други материали (без самозалепващи се продукти,
както и подови настилки и облицовки за стени или тавани от позиция
3918 по ХС)

kg

S

22.21.30.82

Плочи, листа, фолио, ленти или пластини, от полиамиди, непорести (без
подови настилки и облицовки за стени или тавани, самозалепващи се,
подсилени, наслоени, с подложка или съчетани по друг начин с други
материали)

kg

S

на

пропилена,

с

дебелина

Препратка
към
бележките
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22.21.30.86

Плочи, листа, фолио, ленти или пластини, от непорести поли(винилбутирал),
аминосмоли, фенолни смоли и полимеризационни продукти, неподсилени,
ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали
(без самозалепващи се продукти, както и подови настилки и облицовки за
стени или тавани от позиция 3918 по ХС)

kg

S

22.21.30.90

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, некласи
фицирани другаде, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг
начин съчетани с други материали (без самозалепващи се продукти, както
и подови настилки и облицовки за стени или тавани от позиция 3918 по
ХС и стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в
хирургията или стоматологията, от подпозиция 3006 10 30 по КН)

kg

S

CPA: 22.21.41

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси

22.21.41.20

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полимери на стирена

kg

S

22.21.41.30

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полимери на винил
хлорида

kg

S

22.21.41.50

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести полиуретани

kg

S

22.21.41.70

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от регенерирана пореста целулоза

kg

S

22.21.41.80

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси (без тези от
полимери на стирена, от полимери на винилхлорида, от полиуретани и от
регенерирана целулоза)

kg

S

CPA: 22.21.42

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

22.21.42.30

Непорести плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от продукти на конден
зационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, поли
естери, подсилени, наслоени, с подложка или съчетани по друг начин с
други материали

kg

S

22.21.42.50

Непорести плочи, ленти и пластини и т.н., от фенолни смоли

kg

S

22.21.42.75

Непорести плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от продукти на конден
зационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране,
аминосмоли, ламинирани при високо налягане, с декоративен слой върху
едната или върху двете страни

kg

S

22.21.42.79

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от полимеризационни
продукти

kg

S

22.21.42.80

Други непорести плочи и т.н., от пластмаси, различни от полимеризаци
онните продукти

kg

S

NACE: 22.22

Производство на опаковки от пластмаси

CPA: 22.22.11

Торби и пликове (вкл. фуниевидни), от полимери на етилена

22.22.11.00

Торби, торбички, пликчета и фунийки, от полимери на етилена

kg

S

CPA: 22.22.12

Торби и пликове (вкл. фуниевидни), от пластмаси, различни от полимерите на етилена

Препратка
към
бележките

L 309/116

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

kg

S

Транспортни или опаковъчни дамаджани, бутилки, флакони и подобни
изделия, от пластмаси, с вместимост ≤ 2 l

p/st

S

22.22.14.70

Транспортни или опаковъчни дамаджани, бутилки, флакони и подобни
изделия, от пластмаси, с вместимост > 2 l

p/st

S

CPA: 22.22.19

Други опаковки от пластмаси

22.22.19.10

Ролки, шпули и подобни подложки от пластмаси

kg

S

22.22.19.25

Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне, от пластмаси

kg

S

22.22.19.50

Продукти за превоза или опаковането на стоки, от пластмаса (с изключение
на кутии, каси, щайги и подобни изделия, торби, торбички и пликчета,
включително и фунийки; дамаджани, бутилки, флакони и подобни
изделия, ролки, шпули и подобни подложки, тапи, капаци, капсули и
други приспособления за затваряне)

kg

S

NACE: 22.23

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

CPA: 22.23.11

Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки,
от пластмаси

22.23.11.55

Подови настилки и облицовки на роли или под формата на плочи или
плочки за стени или тавани, състоящи се от подложка, импрегнирана,
промазана или покрита с поливинилхлорид

m2

S

22.23.11.59

Други подови настилки и облицовки за стени или тавани, от полимери на
винилхлорида

m2

S

22.23.11.90

Подови настилки на роли или под формата на плочи или плочки и
облицовки за стени или тавани, от пластмаси (без тези от полимери на
винилхлорида)

m2

S

CPA: 22.23.12

Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни
санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси

22.23.12.50

Вани, душове и мивки, от пластмаси

p/st

S

22.23.12.70

Седалки и капаци за тоалетни чинии, от пластмаси

p/st

S

22.23.12.90

Бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни и подобни санитарни и
хигиенни изделия, от пластмаси (без вани, душове и мивки, седалки и
капаци за тоалетни чинии)

p/st

S

CPA: 22.23.13

Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост > 300 l, от пластмаси

22.23.13.00

Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 l, от пластмаси

kg

S

22.22.12.00

Торби, торбички, пликчета и фунийки, от пластмаси (без полимерите на
етилена)

CPA: 22.22.13

Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси

22.22.13.00

Транспортни или опаковъчни кутии, каси, щайги и подобни изделия, от
пластмаси

CPA: 22.22.14

Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси

22.22.14.50
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CPA: 22.23.14

Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от
пластмаси

22.23.14.50

Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати, от пластмаси

p/st

S

22.23.14.70

Капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси

kg

S

CPA: 22.23.15

Линолеум; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна
основа, дори изрязани

22.23.15.00

Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие,
нанесено върху текстилна основа (без листове и плочи от линолеумна смес)

CPA: 22.23.19

Изделия от пластмаси за строителството, н.д.

22.23.19.50

m2

S

Принадлежности и гарнитури в строителството, предназначени да бъдат
фиксирани неподвижно, от пластмаси

kg

S

22.23.19.90

Артикули за оборудване в строителството, използвани за направа на подове,
стени, прегради, тавани покриви и т.н.; водосточни тръби и техните принад
лежности; парапети, перила и подобни прегради, прегради за монтаж в
магазини, ателиета, складове, изложбени зали и т.н., архитектурни орна
менти, като канелюри, куполи, фризове, от пластмаси, некласифицирани
другаде

kg

S

CPA: 22.23.20

Сглобяеми постройки от пластмаси

22.23.20.00 z

Сглобяеми конструкции от пластмаси

NACE: 22.29

Производство на други изделия от пластмаси

CPA: 22.29.10

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси

22.29.10.10 *

Облекло и допълнения за облекло (вкл. шапки, ръкавици, шлифери,
престилки, колани и бебешки лигавници) (без предпазни шапки) от
пластмаси

CPA: 22.29.21

Самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см,
от пластмаси

22.29.21.30

Самозалепващи се ленти, промазани с естествен или синтетичен, невулка
низиран каучук, на роли с широчина ≤ 20 cm

kg

S

22.29.21.40

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски
форми, от пластмаса, на роли с широчина ≤ 20 cm (с изключение на
пластмасови ленти, покрити с невулканизиран естествен или синтетичен
каучук)

kg

S

CPA: 22.29.22

Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси

22.29.22.40

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски
форми, от пластмаса, дори на роли с широчина > 20 cm (с изключение на
подови настилки и облицовки за стени и тавани от позиция 3918 по ХС)

CPA: 22.29.23

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни
изделия, от пластмаси

S

kg

kg

S

S

L 309/118

BG

ПРОДКОМ

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

22.29.23.20

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от пластмаси

kg

S

22.29.23.40

Домашни потреби и тоалетни артикули, от пластмаса (с изключение на
съдове и прибори за сервиране и за кухня, вани, душ-кабини, мивки,
бидета, тоалетни чинии, техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни
и подобни санитарни изделия)

kg

S

CPA: 22.29.24

Части от пластмаси, н.д., за осветители, светлинни надписи и подобни изделия

22.29.24.00

Части от пластмаси за лампи, осветителни тела и светлинни надписи, и
указателни табели

CPA: 22.29.25

Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси

22.29.25.00

Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси (включително преспа
пиета, ножове за разрязване на книги, подложки за бюра, държатели за
писалки, ленти за отбелязване в книга)

CPA: 22.29.26

Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от
пластмаси

22.29.26.10

Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни, от пластмаси

kg

S

22.29.26.20

Статуетки и други предмети за украса, вкл. рамки за картини, фотографии и
подобни, от пластмаси

kg

S

22.29.26.30

Мрежи и подобни изделия за канализационните отточни тръби, от
пластмаси

kg

S

CPA: 22.29.29

Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д.

22.29.29.10

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни изделия, от ебонит
или пластмаси

kg

S

22.29.29.15 z

Фиби за коса; ролки за коса, щипки за коса и подобни изделия за фризури и
техните части, от пластмаса (без електронагревателните апарати за
фризьорски цели)

kg

S

22.29.29.20

Външни ходила и токове от пластмаси

p/st

S

22.29.29.50

Други изделия, направени от листове

kg

S

22.29.29.95

Други изделия от пластмаса, н.д. (без приспособления за стомия)

CPA: 22.29.91

Услуги по производство на други изделия от пластмаси

22.29.91.10

Части от пластмаси за машини и механични уреди, без бутални двигатели,
газови турбини

S

S1

22.29.91.25

Части от пластмаси за апарати от позиции 8509 и 8516 по ХС

S

S1

22.29.91.27

Части от пластмаси за грамофони, касетофони, магнетофони, други апарати за
възпроизвеждане и записване на звук и образ, без грамофонни мембрани

S

S1

22.29.91.30

Части от пластмаси за апарати от позиции 8525 — 8528 по ХС

S

S1

S

kg

S

S
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22.29.91.40

Продукти и части от пластмаси за апарати от позиции 8535 — 8537, и
8542 по ХС

S

S1

22.29.91.50

Части от пластмаси за релсови превозни средства; неподвижни съоръжения
за сигнализация, контрол или управление на железопътни или подобни
линии

S

S1

22.29.91.60

Части и принадлежности от пластмаси за всички видове сухопътни превозни
средства (без тези за релсови превозни средства)

S

S1

22.29.91.80

Части от пластмаси за въздухоплавателни и космически превозни средства

S

S1

22.29.91.93

Части от пластмаси за електрически машини и апарати, апарати за записване
и възпроизвеждане на звук, апарати за записване и възпроизвеждане на
телевизионен образ и звук

S

S1

22.29.91.97

Части от пластмаси за оптични уреди и елементи и фотографска техника;
медицинско оборудване; уреди за измерване, проверка, изпитване или
контрол

S

S1

NACE: 23.11

Производство на необработено плоско стъкло

CPA: 23.11.11

Стъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин

23.11.11.10

Неармирани плочи и листа от отлято стъкло, дори с абсорбиращ, отразяващ
или неотразяващ слой, но необработени по друг начин

m2

S

23.11.11.30

Армирани плочи и листа или профили, от отлято стъкло, дори с абсор
биращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработени по друг начин

kg

S

23.11.11.50

Стъкло, изтеглено или издухано, на листа, дори с абсорбиращ, отразяващ
или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

m2

S

CPA: 23.11.12

Флоатно стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин

23.11.12.12

Флоат стъкло, неармирано, матово или шлифовано, с неотразяващ слой, на
листа

m2

S

23.11.12.14

Флоат стъкло, неармирано, матово или шлифовано, с абсорбиращ или
отразяващ слой, на листа с дебелина ≤ 3,5 mm

m2

S

23.11.12.17

Флоат стъкло, неармирано, матово или шлифовано, с абсорбиращ или
отразяващ слой, необработено по друг начин, на листа с дебелина
> 3,5 mm

m2

S

23.11.12.30

Флоат стъкло, неармирано, матово или шлифовано, оцветено в масата си,
непрозрачно, плакирано (дублирано) или само матирано, на листа

m2

S

23.11.12.90

Друго флоат стъкло, матирано, шлифовано, на листа, некласифицирано
другаде

m2

S
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NACE: 23.12

Формуване и обработване на плоско стъкло

CPA: 23.12.11

Стъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обра
ботено по друг начин, но непоставено в рамка

23.12.11.50

Оптично стъкло от позиции 7003, 7004 или 7005 по ХС, извито, с
полегато изрязан край, гравирано и т.н.

kg

S

23.12.11.90

Друго стъкло от позиции 7003, 7004 или 7005 по ХС, извито, с полегато
изрязан край, гравирано и т.н.

kg

S

CPA: 23.12.12

Предпазно стъкло

23.12.12.10

Закалено (темперирано) предпазно стъкло с размер и форма, позволяващи
неговата употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни и
космически превозни средства, кораби и други превозни средства

m2

S

23.12.12.30

Закалено (темперирано) предпазно стъкло, некласифицирано другаде

m2

S

23.12.12.50

Предпазно стъкло, формирано от залепени листа (слоесто стъкло), с размер и
форма, позволяващи неговата употреба в автомобилни превозни средства,
въздухоплавателни и космически превозни средства, кораби и други
превозни средства

kg

S

23.12.12.70

Предпазно стъкло, формирано от залепени листа (слоесто стъкло), некласи
фицирано другаде

m2

S

CPA: 23.12.13

Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)

23.12.13.30

Изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)

m2

S

23.12.13.50

Огледала от стъкло за обратно виждане за превозни средства

p/st

S

23.12.13.90

Други огледала от стъкло, дори в рамки

kg

S

NACE: 23.13

Производство на опаковки и домакинско стъкло

CPA: 23.13.11

Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци
и други средства за затваряне, от стъкло

23.13.11.10

Буркани за стерилизиране; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от
стъкло (включително тапи и други средства за затваряне от всякакви мате
риали, представени заедно със съдовете, за които са предназначени)

kg

S

23.13.11.20

Съдове, направени от стъклени тръби (без буркани за стерилизиране)

p/st

S

23.13.11.30

Съдове, с номинална вместимост ≥ 2,5 l, от стъкло (без буркани за стери
лизиране)

p/st

S

23.13.11.40

Бутилки за напитки и хранителни продукти, с номинална вместимост
< 2,5 l, от неоцветено стъкло (без бутилки, покрити с естествена или възста
новена кожа и бебешки шишета)

p/st

S

23.13.11.50

Бутилки за напитки и хранителни продукти, с номинална вместимост
< 2,5 l, от оцветено стъкло (без бутилки, покрити с естествена или възста
новена кожа и бебешки шишета)

p/st

S

23.13.11.60

Съдове за напитки и хранителни продукти, с номинална вместимост < 2,5 l,
от стъкло (без бутилки, флакони, покрити с естествена или възстановена
кожа; домакински стъклени изделия; стъклени колби за термоси или за
други изотермични съдове)

p/st

S

23.13.11.70

Съдове за фармацевтичните продукти, с номинална вместимост < 2,5 l, от
стъкло

p/st

S
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23.13.11.80

Съдове за транспорт или опаковки с номинална вместимост < 2,5 l, от
стъкло, (без тези за напитки, хранителни и фармацевтични продукти и
съдове, направени от стъклени тръби)

CPA: 23.13.12

Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните

23.13.12.20
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p/st

S

Чаши за пиене (включително чаши за пиене със столче), без стъклокера
мичните, от оловен кристал, ръчно изработените

p/st

S

23.13.12.40

Чаши за пиене (включително чаши за пиене със столче), без стъклокера
мичните, от оловен кристал, машинно изработени

p/st

S

23.13.12.60

Чаши за пиене (без чаши за пиене със столче и стъклокерамичните или от
оловен кристал), от закалено стъкло

p/st

S

23.13.12.90

Други чаши за пиене

p/st

S

CPA: 23.13.13

Предмети за сервиране (без чаши за пиене), за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни
украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло

23.13.13.10

Предмети за сервиране или за кухня (без стъклокерамични, тези от закалено
стъкло, чаши за пиене) от оловен кристал, ръчно изработени

p/st

S

23.13.13.30

Предмети за сервиране или за кухня (без стъклокерамични, тези от закалено
стъкло, чаши за пиене) от оловен кристал, машинно изработени

p/st

S

23.13.13.50

Предмети за сервиране (без стъклокерамични, тези от оловен кристал/за
калено стъкло, чаши за пиене) от стъкло с коефициент на линейно
разширение ≤ 5 × 10-6 за градус по Келвин в температурен диапазон
между 0 и 300 градуса по Целзий

p/st

S

23.13.13.60

Предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни
украшения или предмети с подобна употреба, от стъклокерамика

p/st

S

23.13.13.90

Предмети за сервиране (без чаши за пиене), за кухня, от закалено стъкло

p/st

S

CPA: 23.13.14

Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез
вакуум

23.13.14.00

Стъклени ампули за термоси или други изотермични съдове, чиято изолация
се осигурява чрез вакуум (включително незавършени и завършени)

NACE: 23.14

Производство на стъклени влакна

CPA: 23.14.11

Снопчета, ровинг, влакна и прежди от стъклени влакна

23.14.11.10

p/st

S

Нарязани стъклени влакна с дължина ≥ 3 mm, но ≤ 50 mm

kg

S

23.14.11.30

Стъклени нишки (включително ровинг)

kg

S

23.14.11.50

Снопчета, влакна и прежди, нарязани или не, от стъклени нишки (без
стъклени влакна с дължина ≥ 3 mm, но ≤ 50 mm)

kg

S

23.14.11.70

Изделия от стъклени щапелни влакна

kg

S
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CPA: 23.14.12

Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна

23.14.12.20

Мат от неравно ламинирани стъклени влакна (без стъклена вата)

kg

S

23.14.12.40

Платна от неравно ламинирани стъклени влакна (без стъклена вата)

kg

S

23.14.12.50

Нетъкани покривки, филцове, блокове и пана от стъклени влакна

kg

S

23.14.12.97

Стъклени влакна, включително стъклена вата, и изделия от тези материали
(без щапелни влакна, ровинг, нарязани влакна, тъкани, също ленти, платна,
покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани изделия, шлакови или
азбестови вати и изделия от тях, изолатори за електричество или части от
тях, оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна, четки от
стъклени влакна и перуки за кукли)

kg

S

NACE: 23.19

Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

CPA: 23.19.11

Стъклена маса, стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено

23.19.11.10

Стъклена маса (без стъкло под форма на прах, зърна, люспи или пластинки)

kg

S

23.19.11.30

Стъкло на топчета или пръчки (без стъклени топки играчки, стъклени
топчета, които са шлифовани след придаване на форма, използвани като
запушалки за бутилки, стъклени микросфери с диаметър ≤ 1 mm), необра
ботено

kg

S

23.19.11.50

Стъклени тръби, необработени (включително тръби, съдържащи в стъклената
маса флуоресцентни вещества) (без тръби, покрити отвътре с флуоресцентни
вещества)

kg

S

CPA: 23.19.12

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло;
стъкло, сглобено във витражи; „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, плочи или подобни
форми

23.19.12.00

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или
излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено
„многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи, черупки или
подобни форми

CPA: 23.19.21

Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви
тръби или други подобни, от стъкло

23.19.21.00

Отворени колби и тръби за електрически лампи, електроннолъчеви тръби
или други подобни, от стъкло

CPA: 23.19.22

Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегменти им, от стъкло,
за производството на такива стъкла

23.19.22.00

Стъкло за часовници или очила, необработено оптически

CPA: 23.19.23

Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло

23.19.23.30

Лабораторни, хигиенна или фармацевтични изделия, дори градуирани, от
стъкло

kg

kg

S

S

kg

S

kg

S
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23.19.23.50

Ампули за транспорт или амбалаж от стъкло

S

CPA: 23.19.24

Части за осветители светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло

23.19.24.00

Части за лампи и осветителни тела, от стъкло

CPA: 23.19.25

Електрически изолатори от стъкло

23.19.25.00

Електрически изолатори от стъкло (без изолационни части (различни от
изолатори) за машини, апарати или електрически инсталации)

CPA: 23.19.26

Изделия от стъкло, н.д.

23.19.26.40

S

kg

S

Изделия за сигнализация, оптични елементи (необработени оптически),
кубчета, парчета и други изделия, за мозайка или подобна декорация, от
стъкло (без завършени панели и други декоративки мотиви, направени от
кубчета от мозайка)

kg

S

23.19.26.70

Изделия от стъкло (включително мъниста, имитации на перли, на
скъпоценни камъни и т.н.)

kg

S

23.19.26.90

Други изделия от стъкло, некласифицирани другаде

NACE: 23.20

Производство на огнеупорни изделия

CPA: 23.20.11

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна или от аналогична силикатна пръст

23.20.11.00

Керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст
(включително тухли, плочи, пана, плочки, кухи тухли, цилиндрични сводчерупки и тръби, без плочки за филтриране, съдържащи кизелгур и кварц)

CPA: 23.20.12

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без
тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст

23.20.12.10

Огнеупорни керамични изделия за строителството, съдържащи повече от
50 % MgO, CaO или Cr2O3, включително тухли, плочи, плочки, без
изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст, тръби и тръбо
проводи

kg

S

23.20.12.33

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични
изделия за строителството с тегловно съдържание на силициев диоксид
(SiO2) ≥ 93 % (без изделия от инфузорна или аналогична силикатна пръст)

kg

S

23.20.12.35

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични
изделия за строителството с тегловно съдържание на диалуминиев
триоксид (Al2O3) > 7 %, но < 45 %, но > 50 %, тегловно, комбиниран
със силициев диоксид (SiO2)

kg

S

23.20.12.37

Огнеупорни тухли, плочи и т.н., съдържащи тегловно повече от 50 % диалу
миниев триоксид (Al2O3) и/или силициев диоксид (SiO2) — други

kg

S

23.20.12.90

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и т.н., некласифицирани другаде

kg

S

CPA: 23.20.13

Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д.

23.20.13.00

Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и подобни смеси (вклю
чително огнеупорни пластмаси, смеси за уплътняване, смеси за нанасяне под
налягане) (без въглеродни пасти)

S

kg

kg

S

S
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CPA: 23.20.14

Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия

23.20.14.10

Изделия от камъни или от други минерални материали, неупоменати
другаде, съдържащи магнезит, доломит или хромит

kg

S

23.20.14.30

Огнеупорни керамични изделия, некласифицирани другаде, съдържащи
тегловно повече от 25 % графит или други форми на въглерода

kg

S

23.20.14.55

Огнеупорни керамични изделия, некласифицирани другаде, съдържащи
тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид или силициев диоксид
или смес от диалуминиев триоксид и силициев диоксид, където тегловното
съдържание на диалуминиев триоксид е < 45 %

kg

S

23.20.14.59

Огнеупорни керамични изделия, некласифицирани другаде, съдържащи
тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид или силициев диоксид
или смес от диалуминиев триоксид и силициев диоксид, където тегловното
съдържание на диалуминиев триоксид е ≥ 45 %

kg

S

23.20.14.90

Огнеупорни керамични изделия, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 23.31

Производство на керамични плочки

CPA: 23.31.10

Керамични плочки

23.31.10.00

Керамични плочки

m2

S

NACE: 23.32

Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина, за строителството

CPA: 23.32.11

Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика

23.32.11.10

Строителни тухли от неогнеупорна керамика (без тези от инфузорна или от
аналогична силикатна пръст)

m3

S

23.32.11.30

Подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогне
упорна керамика (без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст)

kg

S

CPA: 23.32.12

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и
други изделия за строителството, от керамика

23.32.12.50

Керемиди от неогнеупорна керамика

p/st

S

23.32.12.70

Изделия за строителството, от неогнеупорна керамика (включително
дефлектори за комини, капаци на комини, тръби за комини и конструкции
за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, вентилаторни решетки,
решетки от глина; без тръби, принадлежности за тръбопроводи и подобни)

kg

S

CPA: 23.32.13

Тръби и съединителни части за тях, от керамика

23.32.13.00

Тръби, съединителни части и принадлежности за тръбопроводи от керамика:
дренажни тръби и тръбопроводи с принадлежности

kg

S

NACE: 23.41

Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други
керамични материали

CPA: 23.41.11

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан

23.41.11.30

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от порцелан (без електро
нагревателни апарати, мелнички за кафе или за подправки с метални
работещи части)

kg

S

23.41.11.50

Домакински изделия и хигиенни или тоалетни изделия, некласифицирани
другаде, от порцелан

kg

S
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CPA: 23.41.12

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични
материали, различни от порцелан

23.41.12.10

Съдове и прибори за сервиране, други домакински изделия, от обикновена
глина

kg

S

23.41.12.30

Съдове и прибори за сервиране, други домакински изделия, от каменина

kg

S

23.41.12.50

Съдове и прибори за сервиране, други домакински изделия, от фаянс или
фина керамика

kg

S

23.41.12.90

Съдове и прибори за сервиране, други домакински изделия, от други
керамични материали

kg

S

CPA: 23.41.13

Статуетки и други предмети за украса, от порцелан и други керамични материали

23.41.13.30

Статуетки и други предмети за украса от порцелан

S

23.41.13.50

Статуетки и други предмети за украса от керамични материали

S

NACE: 23.42

Производство на санитарна керамика

CPA: 23.42.10

Санитарна керамика

23.42.10.30

Кухненски мивки и т.н. и други фиксирани приспособления за санитарна
употреба, от порцелан

p/st

S

23.42.10.50

Кухненски и други мивки, вани и т.н. и други фиксирани приспособления за
санитарна употреба, от керамични материали, некласифицирани другаде

p/st

S

NACE: 23.43

Производство на керамични изолатори

CPA: 23.43.10

Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електричвски машини,
апарати и съоръжения

23.43.10.30

Керамични електрически изолатори (с изключение на изолационни части)

kg

S

23.43.10.50

Керамични изолационни части за електрическо приложение

kg

S

NACE: 23.44

Производство на друга техническа керамика

CPA: 23.44.11

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан

23.44.11.00

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан

kg

S

CPA: 23.44.12

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни
от порцелан

23.44.12.10

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични
материали, различни от порцелан

kg

S

23.44.12.30

Постоянни магнити и изделия, предназначени да станат постоянни магнити
(без тези от метал)

kg

S

NACE: 23.49

Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

CPA: 23.49.11

Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки

23.49.11.00

Керамични изделия за селското стопанство и за транспорт или опаковане на
стоки

kg

S
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CPA: 23.49.12

Други нестроителни керамични изделия, н.д.

23.49.12.30

Други изделия от порцелан, включително неогнеупорни обвивки за шамотни
тухли, части за камини (пещи) и открит огън, саксии, дръжки и бутони,
надписи/мотиви за магазини, овлажнители за радиатори

kg

S

23.49.12.50

Керамични изделия, неупоменати другаде (с изключение на тези от
порцелан)

kg

S

NACE: 23.51

Производство на цимент

CPA: 23.51.11

Несмлян цимент „клинкер“

23.51.11.00

Несмлян цимент „клинкер“

kg

T

CPA: 23.51.12

Портланд цимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент

23.51.12.10

Портландцимент

kg

S

23.51.12.90

Други видове хидравличен цимент

kg

S

NACE: 23.52

Производство на вар и гипс

CPA: 23.52.10

Негасена, гасена и хидратна вар

23.52.10.33

Негасена вар

kg

S

23.52.10.35

Гасена вар

kg

S

23.52.10.50

Хидратна вар

kg

S

CPA: 23.52.20

Гипс

23.52.20.00

Гипсови свързващи вещества, състоящи се от калциниран гипс или калциев
сулфат (включително използвани в строителството, за апретура на тъкани
или хартиени тапети и настилки, в зъболекарството)

kg

S

CPA: 23.52.30

Калциниран или агломериран доломит

23.52.30.30

Доломит, калциниран или фритован, необработен, просто нарязан на
блокове или плочи с квадратна или правоъгълна форма

kg

T

23.52.30.50

Агломериран доломит (вкл. насмолен доломит)

kg

T

NACE: 23.61

Производство на изделия от бетон за строителството

CPA: 23.61.11

Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия от цимент, бетон или изкуствен камък

23.61.11.30

Блокове и тухли за строителството, от цимент, бетон или изкуствен камък

kg

S

23.61.11.50

Керемиди, плочи, плочки и подобни изделия, от цимент, бетон или
изкуствен камък (без блокове и тухли за строителството)

kg

S

CPA: 23.61.12

Сглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък

29.11.2019 г.
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23.61.12.00

Сглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък

S

CPA: 23.61.20

Сглобяеми постройки от бетон

23.61.20.00 z

Сглобяеми конструкции от бетон

NACE: 23.62

Производство на изделия от гипс за строителството

CPA: 23.62.10

Изделия от гипс за строителството

23.62.10.50

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни изделия от гипс или от смеси на
базата на гипс, покрити или подсилени само с хартия или картон (без
изделия, агломерирани с гипс, с украса)

m2

S

23.62.10.90

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни изделия от гипс или от смеси на
базата на гипс, непокрити или неподсилени с хартия или картон (без
изделия, агломерирани с гипс, с украса)

m2

S

NACE: 23.63

Производство на готови бетонови смеси

CPA: 23.63.10

Готови за изливане бетонови смеси

23.63.10.00

Готови за изливане бетонови смеси

kg

S

NACE: 23.64

Производство на неогнеупорни строителни разтвори

CPA: 23.64.10

Неогнеупорни строителни разтвори

23.64.10.00

Фабрично произведени строителни разтвори

kg

S

NACE: 23.65

Производство на влакнесто-циментови изделия

CPA: 23.65.11

Плочи, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с
минерални свързващи вещества

23.65.11.00

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна,
слама или талаш, стърготини или други отпадъци от дървесина, агломе
рирани с цимент, гипс или други минерални свързващи вещества

CPA: 23.65.12

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия

23.65.12.20

S

m2

S

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни смеси от влакна
(азбест, целулоза или други растителни влакна, синтетични полимери,
стъклени или метални влакна и т.н.) и цимент или други хидравлични
свързващи вещества, съдържащи азбест

kg

S

23.65.12.40

Плочи, пана, плочки, керемиди и подобни изделия от азбестоцимент,
целулозен цимент или подобни смеси от влакна (азбест, целулоза или
други растителни влакна, синтетични полимери, стъклени или метални
влакна и т.н.) и цимент или други хидравлични свързващи вещества, несъ
държащи азбест

m2

S

23.65.12.70

Изделия от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест (с
изключение на гофрирани и други плоскости, плочи, пана, плочки,
керемиди и подобни артикули)

kg

S
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NACE: 23.69

Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

CPA: 23.69.11

Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д.

23.69.11.00

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, некласифицирани другаде

CPA: 23.69.19

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д.

23.69.19.30 z

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

Тръби от цимент, бетон или изкуствен камък

kg

S

23.69.19.80 z

Изделия от цимент, бетон или изкуствен камък (без тези за строителството)
(включително вази, саксии, архитектурни или градински орнаменти,
статуетки и украшения)

kg

S

NACE: 23.70

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

CPA: 23.70.11

Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри,
плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от
мрамор, травертин и алабастър

23.70.11.00

Обработени дялани или строителни камъни и изделия от тези камъни в
мрамор, травертин и алабастър (без плочки, кубчета и подобни артикули,
чиято най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна
< 7 cm, павета, бордюри за тротоари, плочи за паваж)

CPA: 23.70.12

Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено
оцветени гранули, отломки и прахове от други скални материали; изделия от агломерирани шисти

23.70.12.10

Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествен камък, различен
от шистите

kg

S

23.70.12.30

Плочки, кубчета и подобни изделия от естествен камък, дори с форма,
различна от квадратна или правоъгълна, чиято най-голяма повърхност
може да се впише в квадрат със страна < 7 cm; изкуствено оцветени
гранули, отломки и прах от естествен камък

kg

S

23.70.12.60

Обработени дялани или строителни камъни и изделия от тези камъни, от
гранит (без плочки, кубчета и подобни изделия, чиято най-голяма
повърхност може да се впише в квадрат със страна < 7 cm, павета,
бордюри за тротоари и плочи за паваж)

kg

S

23.70.12.70

Обработени дялани или строителни камъни и изделия от тези камъни (без
тези от гранит или шисти, плочки, кубчета и подобни артикули, чиято найголяма повърхност може да се впише в квадрат със страна < 7 cm)

kg

S

23.70.12.80

Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани
шисти

kg

S

NACE: 23.91

Производство на абразивни изделия

CPA: 23.91.11

Мелнични камъни и подобни изделия, без стойки, за обработване на камъни, и техните части, от
естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика

23.91.11.10

Мелнични камъни, без стойки, за мелене или дефибриране

kg

S

23.91.11.20

Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, от
естествен или синтетичен, агломериран диамант (без мелнични камъни за
мелене или дефибриране)

kg

S

kg

S
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23.91.11.30

Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия (без стойки) от
изкуствени абразиви, със свързващо вещество от синтетични или изкуствени
смоли, подсилени (без мелнични камъни за мелене или дефибриране)

kg

S

23.91.11.40

Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия (без стойки) от
изкуствени абразиви, със свързващо вещество от синтетични или изкуствени
смоли, неподсилени (без мелнични камъни за мелене или дефибриране)

kg

S

23.91.11.50

Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия (без стойки) от
изкуствени абразиви, със свързващо вещество от керамика или силикати (без
мелнични камъни за мелене или дефибриране)

kg

S

23.91.11.90

Други мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия (без стойки);
камъни за ръчно точене или полиране

kg

S

CPA: 23.91.12

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон

23.91.12.30

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени само върху
тъкани от текстилни материали

m2

S

23.91.12.50

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени само върху
хартия или картон

m2

S

23.91.12.90

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху
материали (без тези само върху тъкани от текстилни материали и само
върху хартия или картон)

m2

S

NACE: 23.99

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

CPA: 23.99.11

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси
или от азбест; триещи се гарнитури за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части,
немонтирани

23.99.11.00

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат;
изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, немонтирани, за
спирачки, съединители и подобни части

CPA: 23.99.12

Изделия от асфалт или от подобни материали

23.99.12.55

kg

S

Изделия от асфалт или от подобни продукти, напр. нефтен битум, смола, на
рула

m2

S

23.99.12.90

Продукти на основата на битум (без тези на рула)

kg

S

CPA: 23.99.13

Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек
от минерален катран

23.99.13.10

Битумни смеси на базата на естествен и изкуствен агрегат и битум или
природен асфалт като свързващ материал

kg

S

23.99.13.20

Грундирани агрегати

kg

S

CPA: 23.99.14

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг
вид въглерод, под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати

23.99.14.00

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит, и препарати

kg

S
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kg

S

Шлакови вати, азбестови вати и подобни минерални вати (без стъклена вата),
дори смесени помежду си, в насипно състояние, на листа или на рула

kg

S

23.99.19.20

Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни
експандирани минерални продукти, дори смесени помежду си

kg

S

23.99.19.30

Смеси и изделия от минерални материали, използвани като топло-, звукоили звукопоглъщащи изолатори, некласифицирани другаде

kg

S

23.99.19.40 z

Калциниран каолин

kg

T

23.99.19.50

Обработена слюда и изделия от слюда

kg

S

23.99.19.70

Изделия от графит или друг въглерод за употреба, различна от тази в елек
тротехниката

kg

S

23.99.19.80

Изделия от торф (включително плочи, черупки, саксии за разсад) (без
текстилни изделия от торфени влакна)

kg

S

23.99.19.90

Изделия от камъни или други минерални материали, некласифицирани
другаде

kg

S

NACE: 24.10

Производство на чугун, стомана и феросплави

CPA: 24.10.11

Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми

24.10.11.00

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки,
слитъци или други първични форми

CPA: 24.10.12

Феросплави

24.10.12.10 *

kg

S

Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод, с размер на гранулите
≤ 5 mm и с тегловно съдържание на манган > 65 %

kg

S

24.10.12.20 *

Друг фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод (без фероманган с
размер на гранулите ≤ 5 mm и с тегловно съдържание на манган > 65 %)

kg

S

24.10.12.25 *

Друг фероманган, съдържащ тегловно ≤ 2 % въглерод

kg

S

24.10.12.35 *

Феросилиций, съдържащ тегловно > 55 % силиций

kg

S

24.10.12.36 *

Феросилиций, съдържащ тегловно ≤ 55 % силиций и ≥ 4 %, но ≤ 10 %
магнезий

kg

S

24.10.12.39 *

Друг феросилиций, съдържащ тегловно ≤ 55 % силиций (без такъв,
съдържащ тегловно ≥ 4 %, но ≤ 10 % магнезий)

kg

S

24.10.12.40 *

Фероникел

kg

S

24.10.12.45

Феросиликоманган

kg

S

24.10.12.50 *

Фероволфрам и феросиликоволфрам

kg

S

24.10.12.55 *

Феротитан и феросиликотитан

kg

S

24.10.12.60

Ферохром

kg

S
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24.10.12.65 *

Ферованадий

kg

S

24.10.12.70 *

Ферониобий

kg

S

24.10.12.75

Феромолибден

kg

S

24.10.12.80 *

Ферофосфор

kg

S

24.10.12.85 *

Феросиликомагнезий

kg

S

24.10.12.95 *

Други феросплави, неупоменати, нито включени другаде

kg

S

CPA: 24.10.13

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти,
на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на
парчета, топчета или подобни форми

24.10.13.00

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други
порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо
с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни
форми

CPA: 24.10.14

Гранули и прахове от необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун или стомана

24.10.14.10

Гранули и прахове, от необработен и огледален „шпигел“ чугун, желязо или
стомана

kg

S

24.10.14.20

Отпадъци, отлети на блокове, от желязо или стомана (изкл. продуктите,
чийто химичен състав отговаря на определението за необработени чугуни,
огледални „шпигел“ чугуни или феросплави)

kg

S

CPA: 24.10.21

Блокове или други първични форми и полупродукти, от нелегирана стомана

24.10.21.10

Плоски полуготови продукти от нелегирана стомана

kg

S

24.10.21.21 z

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби, от нелегирана стомана

kg

S

24.10.21.22 z

Други блокове, първични форми и линейни полуготови продукти (вкл. заго
товки), от нелегирана стомана

kg

S

CPA: 24.10.22

Блокове или други първични форми и полупродукти, от корозионноустойчива стомана

24.10.22.10

Плоски полуготови продукти (сляби) от неръждаема стомана

kg

S

24.10.22.21 z

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби, от неръждаема стомана

kg

S

24.10.22.22 z

Други блокове, първични форми и линейни полуготови продукти, от
неръждаема стомана

kg

S

CPA: 24.10.23

Блокове или други първични форми и полупродукти, от друга легирана стомана

24.10.23.10

Плоски полуготови продукти от легирана стомана, различна от неръждаемата

kg

S

kg

S
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24.10.23.21 z

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби, от легирана стомана, различна от неръж
даемата

kg

S

24.10.23.22 z

Други блокове, първични форми и линейни полуготови продукти, от
легирана стомана, различна от неръждаемата

kg

S

CPA: 24.10.31

Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm, от нелегирана стомана

24.10.31.10

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирана стомана с
широчина ≥ 600 mm, само горещовалцувани, неплакирани, нито
покрити, на рулони

kg

S

24.10.31.30

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирана стомана с
широчина ≥ 600 mm, ненавити, само горещовалцувани, неплакирани,
нито покрити, с релефни мотиви, пряко получени при валцуването, и
продукти с дебелина < 4,75 mm, без релефни мотиви (без валцуваните
върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина
≤ 1 250 mm и с дебелина ≥ 4 mm)

kg

S

24.10.31.50

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирана стомана с
широчина ≥ 600 mm (без широки ленти), ненавити, само горещовалцувани,
неплакирани, нито покрити, без релефни мотиви; плосковалцувани продукти
от желязо или от стомана с широчина ≥ 600 mm, горещовалцувани и
допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити

kg

S

CPA: 24.10.32

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm, от нелегирана стомана

24.10.32.10

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирана стомана, само
горещовалцувани върху четирите си страни или в затворен калибър, непла
кирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с
дебелина ≥ 4 mm, ненавити и без релефни мотиви, известни като
„широки ленти“

kg

S

24.10.32.30

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирана стомана (без
широки ленти) с широчина < 600 mm, само горещовалцувани, непла
кирани, нито покрити

kg

S

CPA: 24.10.33

Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm, от корозионноустойчива стомана

24.10.33.10 z

Горещовалцувани плоски продукти на рулони за повторно валцуване с
широчина ≥ 600 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.10.33.20 z

Други горещовалцувани плоски продукти
≥ 600 mm, от неръждаема стомана

на рулони с широчина

kg

S

24.10.33.30

Плочи и листове, получени чрез разрязване на горещовалцувани широки
ленти, с широчина ≥ 600 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.10.33.40

Плочи и листове, получени на реверсивна валцовъчна машина (кварто), с
широчина ≥ 600 mm и широки ленти, от неръждаема стомана

kg

S

CPA: 24.10.34

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm, от корозионноустойчива стомана)

24.10.34.10 z

Горещовалцувани плоски продукти на рулони за повторно валцуване с
широчина < 600 mm, от неръждаема стомана

kg

S
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24.10.34.20 z

Други горещовалцувани плоски продукти
< 600 mm, от неръждаема стомана

CPA: 24.10.35

Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm от друга легирана стомана

24.10.35.10

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от инструментална или
легирана стомана, различна от неръждаемата (без бързорежещи и силициеви
електротехнически стомани), само горещовалцувани, на рулони

kg

S

24.10.35.20

Плосковалцувани продукти от бързорежеща стомана
≥ 600 mm, горещовалцувани или студеновалцувани

широчина

kg

S

24.10.35.30

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от инструментална или
легирана стомана, различна от неръждаемата (без тези с органично покритие,
с дебелина < 4,75 mm, бързорежещи и силициеви електротехнически
стомани), само горещовалцувани, ненавити

kg

S

24.10.35.40

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата, с дебелина < 4,75 mm (без инструментални,
бързорежещи и силициеви електротехнически стомани), само горещовал
цувани, ненавити

kg

S

24.10.35.50

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата, горещовалцувани или студеновалцувани и допъл
нително обработени (без поцинковани и силициеви електротехнически
стомани)

kg

S

CPA: 24.10.36

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 mm, от друга легирана стомана, (без изделия
от силициева електротехническа стомана)

24.10.36.00

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата, само горещовалцувани (без бързорежещи и
силициеви електротехнически стомани)

CPA: 24.10.41

Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm, от нелегирана стоман)

24.10.41.10 z

Непокрити студеновалцувани плочи, листове и ленти с широчина
≥ 600 mm, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

24.10.41.30 z

Листове и ленти, които не са напълно отгряти, с широчина ≥ 600 mm, от
електротехническа (магнитна) стомана

kg

S

24.10.41.50

Листове и ленти с широчина ≥ 600 mm, от изотропна електротехническа
(магнитна) стомана

kg

S

CPA: 24.10.42

Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm, от корозионноустойчива стомана

24.10.42.00

Студеновалцувани листове, плочи и широки ленти с широчина ≥ 600 mm,
от неръждаема стомана

с

kg

kg

kg

S

S

S
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CPA: 24.10.43

Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 mm, от друга легирана стомана

24.10.43.00

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръжадаемата, само студеновалцувани (без бързорежещи и
силициеви електротехнически стомани)

CPA: 24.10.51

Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 mm, от нелегирана стомана

24.10.51.10

Покалаена ламарина, бяла ламарина и други листове и ленти, покрити или
плакирани с калай, вкл. електролитно хромирани

kg

S

24.10.51.20

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от желязо или неле
гирана стомана, електролитно поцинковани

kg

S

24.10.51.30

Листове и ленти с широчина ≥ 600 mm, с горещо нанесено метално
покритие

kg

S

24.10.51.40

Листове с широчина ≥ 600 mm, с органично покритие

kg

S

24.10.51.50

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от желязо или неле
гирана стомана, плакирани

kg

S

CPA: 24.10.52

Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 mm, от друга легирана
стомана

24.10.52.10

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата, горещовалцувани или студеновалцувани, елек
тролитно поцинковани (без силициеви електротехнически стомани)

kg

S

24.10.52.30

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата, горещовалцувани или студеновалцувани, поцин
ковани (без електролитно поцинковани и силициеви електротехнически
стомани)

kg

S

CPA: 24.10.53

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от силициева електротехническа стомана

24.10.53.10

Листове с широчина ≥ 600 mm, от анизотропна електротехническа стомана

kg

S

24.10.53.30

Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 mm, от изотропна електро
техническа (магнитна) стомана (легирана със силиций)

kg

S

CPA: 24.10.54

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 mm, от силициева електротехническа стомана

24.10.54.10

Студеновалцувани разрязани ленти, с широчина < 600 mm, от анизотропна
електротехническа стомана (легирана със силиций)

kg

S

24.10.54.30

Студеновалцувани продукти, с широчина < 600 mm, от изотропна елек
тротехническа стомана (легирана със силиций)

kg

S

CPA: 24.10.55

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 mm, от бързорежеща стомана

24.10.55.00

Плосковалцувани продукти с широчина <
стомана

kg

S

600 mm, от бързорежеща

kg

S
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Препратка
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CPA: 24.10.61

Валцдрат (заготовка за валцуване и тел) от нелегирана стомана

24.10.61.10

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) с удебелявания или други релефи,
от нелегирана стомана

kg

S

24.10.61.20

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от автоматна стомана

kg

S

24.10.61.30

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел), използван за арматура за бетон
(телена мрежа/студено оребрени пръти)

kg

S

24.10.61.40

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел), използван за подсилване на гуми

kg

S

24.10.61.90

Друг валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана

kg

S

CPA: 24.10.62

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били
подложени на усукване след валцуване от нелегирана стомана

24.10.62.10

Горещовалцувани пръти, използвани за арматура за бетон

kg

S

24.10.62.30

Горещовалцувани пръти от автоматна стомана

kg

S

24.10.62.50

Ковани пръти от стомана и горещовалцувани пръти (с изключение на кухи
пръти за сондажи), от нелегирана стомана (без автоматна)

kg

S

CPA: 24.10.63

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчивастомана

24.10.63.00

Горещовалцуван валцдрат (заготовка за валцуване на тел) на рулони, от
неръждаема стомана

kg

S

CPA: 24.10.64

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които: са били
подложени на усукване след валцуване от корозионноустойчивастомана

24.10.64.10

Горещовалцувани кръгли пръти от неръждаема стомана

kg

S

24.10.64.30

Пръти (без кръгли) от неръждаема стомана, само горещовалцувани, само
горещоизтеглени или само екструдирани

kg

S

24.10.64.50

Ковани пръти от неръждаема стомана

kg

S

24.10.64.70

Пръти от неръждаема стомана, студеновалцувани или завършени чрез
студена обработка и допълнително обработени, или горещовалцувани и
допълнително обработени, неупоменати другаде (без ковани)

kg

T

CPA: 24.10.65

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана

24.10.65.10

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от бързорежеща стомана, горещо
валцуван, под формата на неправилно навити рулони

kg

S

24.10.65.30

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от силикоманганова стомана, горе
щовалцуван, под формата на неправилно навити рулони

kg

S

24.10.65.50

Горещовалцуван валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от легирана
специална стомана за лагери

kg

S

24.10.65.70

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от легирана стомана, различна от
неръждаемата (без бързорежеща, силикоманганова и тази за лагери) горещо
валцуван, под формата на неправилно навити рулони

kg

S
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CPA: 24.10.66

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези,които са били
подложени на усукване след валцуване от друга легирана стомана

24.10.66.10

Горещовалцувани пръти от бързорежеща стомана

kg

S

24.10.66.20

Горещовалцувани пръти от силикоманганова стомана

kg

S

24.10.66.30

Горещовалцувани пръти от легирана специална стомана за лагери

kg

S

24.10.66.40

Горещовалцувани пръти от инструментална стомана

kg

S

24.10.66.50

Горещовалцувани пръти (изкл. кухи пръти за сондажи) от легирана стомана
(без неръждаема, инструментална, силикоманганова, бързорежеща и тази за
лагери)

kg

S

24.10.66.60

Пръти, студеновалцувани или завършени чрез студена обработка (например
чрез студено изтегляне), от легирана стомана, различна от неръждаемата,
боядисани, с покритие, плакирани или допълнително обработена

kg

T

CPA: 24.10.67

Кухи пръти за сондажи

24.10.67.00

Кухи пръти за сондажи

kg

S

CPA: 24.10.71

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана

24.10.71.10

U-профили с височина на реброто ≥ 80 mm, от нелегирана стомана

kg

S

24.10.71.20

I-профили с височина на реброто ≥ 80 mm, от нелегирана стомана

kg

S

24.10.71.30

H-профили с височина на реброто ≥ 80 mm, от нелегирана стомана

kg

S

24.10.71.40

Други отворени профили, само горещовалцувани, горещоизтеглени или
екструдирани, от нелегирана стомана

kg

S

CPA: 24.10.72

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана

24.10.72.00

Отворени рофили, само горещовалцувани, горещоизтеглени или екстру
дирани, от неръждаема стомана

CPA: 24.10.73

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана

24.10.73.00

Отворени рофили, само горещовалцувани, горещоизтеглени или екстру
дирани, от друга легирана стомана

CPA: 24.10.74

Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана

24.10.74.10
24.10.74.20

kg

S

kg

S

Шпунтови прегради от стомана

kg

S

Заварени или студеноформувани профили от стомана

kg

S
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CPA: 24.10.75

Елементи за релсов път, от стомана

24.10.75.00

Елементи за релсов път от стомана

NACE: 24.20

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях, от стомана

CPA: 24.20.11

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана

24.20.11.10

L 309/137

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от неръждаема
стомана

kg

S

24.20.11.50

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана, различна
от неръждаемата

kg

S

CPA: 24.20.12

Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана

24.20.12.10

Безшевни обсадни или други тръби и сондажни пръти, използвани за добив
на нефт или газ, от неръждаема стомана

kg

S

24.20.12.50

Безшевни обсадни или други тръби и сондажни пръти, използвани за добив
на нефт или газ, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

CPA: 24.20.13

Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана

24.20.13.10

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (без
използваните за нефто- или газопроводи и обсадни или други тръби и
сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ)

kg

S

24.20.13.30

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, студеновалцувани или студено
изтеглени, прецизно обработени, от стомана, различна от неръждаемата
стомана

kg

S

24.20.13.50

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, студеновалцувани или студено
изтеглени, от стомана, различна от неръждаемата стомана (без прецизно
обработени)

kg

S

24.20.13.70

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, завършени чрез гореща обра
ботка, от стомана, различна от неръждаемата стомана (без използваните за
нефто- или газопроводи и обсадни или други тръби и сондажни пръти,
използвани за добив на нефт или газ)

kg

S

CPA: 24.20.14

Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана

24.20.14.00

Безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от
стомана

kg

S
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CPA: 24.20.21

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 mm, от стомана

24.20.21.10

Надлъжно заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен
диаметър > 406,4 mm, от стомана

kg

S

24.20.21.50

Тръби, различни от надлъжно заварените, използвани за нефто- или газо
проводи, с външен диаметър > 406,4 mm, от стомана

kg

S

CPA: 24.20.22

Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 mm, от
стомана

24.20.22.00

Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен
диаметър > 406,4 mm, от стомана

CPA: 24.20.23

Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 mm, от стомана

24.20.23.00

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър
> 406,4 mm, от стомана (без използваните за нефто- или газопроводи и
обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ)

CPA: 24.20.24

Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен
диаметър > 406,4 mm, от стомана

24.20.24.00

Тръби, нитовани или затворени по подобен начин, с кръгло напречно
сечение, с външен диаметър > 406,4 mm, от стомана (без използваните за
нефто- или газопроводи, обсадни тръби, използвани за добив на нефт или
газ, и заварени тръби)

CPA: 24.20.31

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана

24.20.31.10

Надлъжно или спираловидно заварени тръби, използвани за нефто- или
газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.20.31.50

Надлъжно или спираловидно заварени тръби, използвани за нефто- или
газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана, различна от
неръждаемата

kg

S

CPA: 24.20.32

Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър
≤ 406,4 mm, от стомана

24.20.32.10

Заварени обсадни или други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с
външен диаметър ≤ 406,4 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.20.32.50

Заварени обсадни или други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с
външен диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

kg

kg

kg

S

S

S
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CPA: 24.20.33

Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана

24.20.33.10

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър
≤ 406,4 mm, от неръждаема стомана (без използваните за нефто- или газо
проводи и обсадни или други тръби, използвани за добив на нефт или газ)

kg

S

24.20.33.40

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, прецизно обработени, с външен
диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

24.20.33.70

Тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, горещоили студеноформувани и заварени, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

CPA: 24.20.34

Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 mm, от стомана

24.20.34.10

Тръби с некръгло напречно сечение, горещо- или студеноформувани и
заварени, от неръждаема стомана

kg

S

24.20.34.30

Тръби с квадратно или правоъгълно напречно сечение, с дебелина на стената
≤ 2 mm, горещо- или студеноформувани и заварени, от стомана, различна
от неръждаемата

kg

S

24.20.34.50

Тръби с квадратно или правоъгълно напречно сечение, с дебелина на стената
> 2 mm, горещо- или студеноформувани и заварени, от стомана, различна
от неръждаемата

kg

S

24.20.34.70

Тръби с друго некръгло напречно сечение, различно от квадратното и
правоъгълното, горещо- или студеноформувани и заварени, от стомана,
различна от неръждаемата

kg

S

CPA: 24.20.35

Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 mm,
от стомана

24.20.35.00

Тръби, с открит шев, нитовани или затворени по подобен начин, от стомана
(без използваните за нефто- или газопроводи, обсадни или други тръби,
използвани за добив на нефт или газ и други заварени тръби)

CPA: 24.20.40

Фитинги за тръби, неотлети, от стомана

24.20.40.10

kg

S

Фланци, неотлети, от стомана

kg

S

24.20.40.30

Колена, дъги, свръзки, муфи и други резбовани фитинги за тръби, неотлети,
от стомана

kg

S

24.20.40.50

Колена, дъги, свръзки, муфи и други фитинги за тръби за заваряване със
съединителни елементи, неотлети, от стомана

kg

S

24.20.40.73

Челно заварени дъги и колена, за тръби, неотлети, от стомана

kg

S

24.20.40.75

Челно заварени фитинги за тръби (без дъги и колена), неотлети, от стомана

kg

S
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NACE: 24.31

Студено изтегляне на пръти

CPA: 24.31.10

Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана

24.31.10.10

Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка (например чрез
студено изтегляне), от нелегирана автоматна стомана

kg

T

24.31.10.20

Други пръти с квадратно или различно от правоъгълно напречно сечение,
само получени или завършени чрез студена обработка (например чрез
студено изтегляне), от желязо или нелегирана стомана (без автоматна),
съдържаща тегловно < 0,25 % въглерод

kg

T

24.31.10.30

Други пръти с правоъгълно напречно сечение (без квадратно), само получени
или завършени чрез студена обработка (например чрез студено изтегляне), от
желязо или нелегирана стомана (без автоматна), съдържаща тегловно
< 0,25 % въглерод

kg

T

24.31.10.40

Други пръти, получени или завършени чрез студена обработка и допъл
нително обработени или получени чрез горещо формуване и допълнително
обработени, некласифицирани другаде (без горещовалцувани, горещо
изтеглени или горещо-екструдирани, само плакирани и ковани изделия),
от желязо или нелегирана стомана

kg

T

24.31.10.50

Други пръти, само получени или завършени чрез студена обработка
(например чрез студено изтегляне), от желязо или нелегирана стомана,
различна от автоматната, съдържаща тегловно ≥ 0,25 % въглерод

kg

T

24.31.10.60

Профили (изкл. профилирани листове), само получени или завършени чрез
студена обработка (например чрез студено изтегляне), от желязо или неле
гирана стомана

kg

T

CPA: 24.31.20

Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата
стомана

24.31.20.10

Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допъл
нително обработени или получени чрез гореща обработка и допълнително
обработени (изкл. ковани, полуготови или плосковалцувани продукти, горе
щовалцуван валцдрат под формата на неправилно навити рулони), от бързо
режеща стомана; пръти, само получени или завършени чрез студена
обработка или горещовалцувани, включително допълнително обработени
(изкл. горещовалцувани, горещоизтеглени или екструдирани, само
плакирани, полуготови продукти, плосковалцувани продукти, горещовал
цувани пръти под формата на неправилно навити рулони), от силикоман
ганова стомана

kg

T

24.31.20.20

Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка (например чрез
студено изтегляне), съдържащи тегловно ≥ 0,9 %, но < 1,15 % въглерод и
≥ 0,5 %, но < 2 % хром и евентуално ≤ 0,5 % молибден (без полуготови
или плосковалцувани продукти; горещовалцуван валцдрат под формата на
неправилно навити рулони)

kg

T

24.31.20.30

Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка или студено
формувани (например чрез студено изтегляне), от инструментална стомана
(без полуготови продукти, плосковалцувани продукти и горещовалцуван
валцдрат под формата на неправилно навити рулони)

kg

T
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24.31.20.40

Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка (например чрез
студено изтегляне), от легирана стомана (без неръждаема, бързорежеща,
силикоманганова, инструментална и легирана стомана за лагери)

kg

T

24.31.20.50

Профили, завършени чрез студена обработка или студеноформувани
(например чрез студено изтегляне), от легирана стомана, различна от неръж
даемата

kg

T

CPA: 24.31.30

Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана

24.31.30.00

Студеноизтеглени пръти и монолитни профили от неръждаема стомана

kg

T

NACE: 24.32

Студено валцуване на тесни ленти

CPA: 24.32.10

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, неплакирани, нито покрити

24.32.10.11 z

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, от нелегирана
стомана, съдържаща тегловно < 0,25 % въглерод

kg

S

24.32.10.12 z

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, от нелегирана
стомана, съдържаща тегловно ≥ 0,25 %, но < 0,6 % въглерод

kg

S

24.32.10.14 z

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, от нелегирана
стомана, съдържаща тегловно ≥ 0,6 % въглерод

kg

S

24.32.10.16 z

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, от легирана стомана,
различна от неръждаемата и електротехническата (магнитна)

kg

S

24.32.10.18 z

Студеновалцувани тесни ленти (без изолираните електрически ленти и
вълнообразни ленти с един назъбен или скосен ръб) с широчина
< 600 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.32.10.22 z

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 mm, от нелегирана и
легирана стомана, различна от неръждаемата и електротехническата (маг
нитна)

kg

S

24.32.10.25

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 mm, от електротехническа
(магнитна) стомана, съдържаща тегловно < 0.25 % въглерод, само студено
валцувани, неплакирани, нито покрити

kg

S

24.32.10.28 z

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 mm, от неръждаема
стомана

kg

S

24.32.10.30

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 mm, горещо- или студено
валцувани, електролитно поцинковани, от легирана стомана, различна от
неръждаемата (без бързорежеща и силициево електротехническа)

kg

S

24.32.10.40

Плосквалцувани продукти с широчина < 600 mm, горещо- или студеновал
цувани, поцинковани по друг начин, различен от електролитния, от легирана
стомана, различна от неръждаемата (без бързорежеща и силициево електро
техническа)

kg

S
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24.32.10.50

Плосквалцувани продукти с широчина < 600 mm, горещо- или студеновал
цувани и допълнително обработени (без поцинковани), от легирана стомана,
различна от неръждаемата (без бързорежеща и силициево електротехническа)

kg

S

CPA: 24.32.20

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 mm, плакирани или покрити

24.32.20.10

Студеновалцувани тесни ленти (без изолирани електрически ленти) с
широчина < 600 mm, плакирани, от нелегирана стомана

kg

S

24.32.20.20 z

Листове и ленти, с горещо нанесено или електролитно метално покритие, с
широчина < 600 mm, от стомана

kg

S

24.32.20.30 z

Листове с органично покритие с широчина < 600 mm от стомана

kg

S

24.32.20.40 z

Студеновалцувани разрязани ленти с горещо нанесено метално покритие с
широчина < 600 mm, от нелегирана стомана

kg

S

24.32.20.50 z

Студеновалцувани разрязани ленти с електролитно метално покритие с
широчина < 600 mm, от нелегирана стомана

kg

S

24.32.20.60 z

Студеновалцувани разрязани ленти с органично покритие с широчина
< 600 mm, от нелегирана стомана

kg

S

NACE: 24.33

Студено формуване или прегъване на продукти от стомана

CPA: 24.33.11

Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана

24.33.11.10

Студеноформувани профили, получени от плоски продукти, от нелегирана
стомана, без покритие

kg

S

24.33.11.30

Студеноформувани профили, получени от плоски продукти, от нелегирана
поцинкована стомана

kg

S

24.33.11.50

Профили (без получените от плосковалцувани продукти), студеноформувани
или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени, или
ковани, или горещоформувани по друг начин и допълнително обработени,
неупоменати другаде, от желязо или нелегирана стомана

kg

S

CPA: 24.33.12

Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана

24.33.12.00

Студеноформувани профили, получени от плоски продукти, от неръждаема
стомана

CPA: 24.33.20

Оребрени листове (рифелована ламарина) от нелегирана стомана

24.33.20.00

Студеноформувана рифелована ламарина от нелегирана стомана

CPA: 24.33.30

„Сандвич“ панели от стоманени листове с покритие

24.33.30.00

Структури, направени единствено или основно от железни или стоманени
листове, състоящи се от две стени от рифелована ламарина и от изолираща
сърцевина (без сглобяеми конструкции)

kg

S

kg

S

kg

S
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NACE: 24.34

Студено изтегляне на тел

CPA: 24.34.11

Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана

24.34.11.30

Тел от желязо или нелегирана стомана, съдържаща тегловно < 0,25 %
въглерод, вкл. вълнообразен тел (изкл. едноснопови въжета, бодлива тел,
използвана за огради, двойна тел, назъбена тел, изолирани жици за елек
трически проводници)

kg

S

24.34.11.50

Тел от желязо или нелегирана стомана, съдържаща тегловно ≥ 0,25 %, но
< 0,6 % въглерод, вкл. вълнообразен тел (изкл. едноснопови въжета, бодлива
тел, използвана за огради, двойна тел, назъбена тел, изолирани жици за
електрически проводници)

kg

S

24.34.11.70

Тел от желязо или нелегирана стомана, съдържаща тегловно ≥ 0,6 %
въглерод, вкл. вълнообразен тел (изкл. едноснопови въжета, бодлива тел,
използвана за огради, двойна тел, назъбена тел, изолирани жици за елек
трически проводници)

kg

S

CPA: 24.34.12

Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана

24.34.12.00

Тел от неръждаема стомана (без много фина стерилна тел от неръждаема
стомана, използвана за хирургически шевове)

kg

S

CPA: 24.34.13

Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана

24.34.13.00

Тел от легирана стомана (без едноснопови въжета, бодлива тел, използвана за
огради, двойна тел, назъбена тел, изолирани жици за електрически
проводници, от неръждаема стомана)

kg

S

NACE: 24.41

Производство на благородни метали

CPA: 24.41.10

Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.10.30

Сребро (вкл. с покритие от злато или платина), необработено или под
формата на прах

kg

T

24.41.10.50

Сребро (вкл. с покритие от злато или платина), в полуобработени форми (без
необработено или под формата на прах)

kg

T

CPA: 24.41.20

Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.20.35 *

Злато (вкл. злато с платинено покритие), на прах

kg

T

24.41.20.40 *

Злато (вкл. злато с платинено покритие), необработено или в полуобра
ботени форми

kg

T

24.41.20.50

Злато (вкл. с платинено покритие), в полуобработени форми за немонетно
приложение (без необработено или под формата на прах)

kg

T

24.41.20.70

Злато за монетно приложение

kg

T
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CPA: 24.41.30

Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови
продукти или на прах

24.41.30.10 *

Платина. Необработена или на прах

kg

T

24.41.30.15 *

Паладий. Необработен или на прах

kg

T

24.41.30.20 *

Родий. Необработен или на прах

kg

T

24.41.30.25 *

Иридий, осмий и рутений. Необработени или на прах

kg

T

24.41.30.40 *

Платина под формата на пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи;
листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 0,15 mm

kg

T

24.41.30.45 *

Платина в полуобработени форми

kg

T

24.41.30.55 *

Паладий в полуобработени форми

kg

T

24.41.30.60 *

Родий в полуобработени форми

kg

T

24.41.30.65 *

Иридий, осмий и рутений, в полуобработени форми

kg

T

24.41.30.70

Катализатори от платина под формата на мрежи или решетки

kg

S

CPA: 24.41.40

Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полу
готови продукти

24.41.40.00

Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, само в полуобра
ботени форми

CPA: 24.41.50

Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено
покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти

24.41.50.30

Неблагородни метали със сребърно покритие, само в полуобработени форми

kg

T

24.41.50.50

Неблагородни метали, сребро или злато, с платинено покритие, само в
полуобработени форми

kg

T

NACE: 24.42

Производство на алуминий

CPA: 24.42.11

Недеформиран алуминий

24.42.11.30

Алуминий, нелегиран, необработен (без прахове и люспи)

kg

T

24.42.11.54

Алуминиеви сплави, необработени (без алуминиеви прахове и люспи)

kg

T

CPA: 24.42.12

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

24.42.12.00

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

kg

T

CPA: 24.42.21

Прахове и люспи от алуминий

24.42.21.00

Прахове и люспи от алуминий (без приготвени прахове и люспи за употреба
като оцветители, бои или подобни)

kg

T

kg

T
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CPA: 24.42.22

Пръти и профили от алуминий

24.42.22.30

Пръти и профили от алуминий (без пръти и профили, приготвени за
употреба в конструкции)

kg

T

24.42.22.50

Пръти, профили и кухи профили от алуминиеви сплави (без пръти и
профили, приготвени за употреба в конструкции)

kg

T

CPA: 24.42.23

Тел от алуминий

24.42.23.30

Тел от нелегиран алуминий (без изолирани жици и кабели за електрически
проводници, канапи и въжета, подсилени с тел от алуминий, едноснопови
въжета и кабели)

kg

T

24.42.23.50

Тел от алуминиеви сплави (без изолирани жици и кабели за електрически
проводници, канапи и въжета, подсилени с тел от алуминий, едноснопови
въжета и кабели)

kg

T

CPA: 24.42.24

Ламарини, листове и ленти с дебелина > 0,2 mm, от алуминий

24.42.24.30

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 mm, от алуминий

kg

T

24.42.24.50 *

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 mm, от алуминиеви сплави

kg

T

CPA: 24.42.25

Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 mm, от алуминий

24.42.25.00

Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 mm, от алуминий

kg

T

CPA: 24.42.26

Тръби и фитинги за тръби, от алуминий

24.42.26.30

Тръби от алуминий (без кухи профили, фитинги за тръби, гъвкави тръби и
шлаухи, приготвени за употреба в конструкции, части на машини или
превозни средства, или подобни)

kg

T

24.42.26.50

Тръби от алуминиеви сплави (без кухи профили, фитинги за тръби, гъвкави
тръби и шлаухи, приготвени за употреба в конструкции, части на машини
или превозни средства, или подобни)

kg

T

24.42.26.70

Фитинги за тръби (включително свръзки, колена, муфи) от алуминий (без
фитинги с кранове, затвори, клапани, конзоли и скоби за опора на тръби,
болтове и гайки, притискащи скоби)

kg

T

NACE: 24.43

Производство на олово, цинк, калай

CPA: 24.43.11

Недеформирано олово

24.43.11.30

Олово, рафинирано, необработено (без прахове и люспи от олово)

kg

T

24.43.11.50

Олово, съдържащо антимон, необработено (без прахове и люспи от олово)

kg

T

24.43.11.90

Олово, необработено (без прахове и люспи от олово, необработено олово,
съдържащо антимон, рафинирано)

kg

T
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CPA: 24.43.12

Недеформиран цинк

24.43.12.30

Цинк, нелегиран, необработен (без пудра, прахове и люспи от цинк)

kg

T

24.43.12.50

Цинкови сплави, необработени (без пудра, прахове и люспи от цинк)

kg

T

CPA: 24.43.13

Недеформиран калай

24.43.13.30

Калай, нелегиран, необработен (без прахове и люспи от калай)

kg

T

24.43.13.50

Калаени сплави, необработени (без прахове и люспи от калай)

kg

T

CPA: 24.43.21

Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово

24.43.21.00

Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово (без прахове и люспи от
олово, приготвени като оцветители, бои или подобни, изолирани елек
трически ленти)

kg

T

CPA: 24.43.22

Пудра, прахове и люспи, от цинк

24.43.22.00

Пудра, прахове и люспи, от цинк (без пудра, прахове и люспи от цинк,
приготвени като оцветители, бои или подобни, гранули от цинк)

kg

T

CPA: 24.43.23

Пръти, профили и тел, ламарина, листове, ленти и фолио от цинк

24.43.23.00

Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк

kg

T

CPA: 24.43.24

Пръти, профили и тел, от калай

24.43.24.00

Пръти, профили и тел, от калай

kg

T

NACE: 24.44

Производство на мед

CPA: 24.44.11

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

24.44.11.00

Меден камък; циментна мед (медна утайка) (без прах от мед)

kg

T

CPA: 24.44.12

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

24.44.12.00

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране (включително
блистерна мед) (без електроотлагане на мед, аноди за електроотлагане)

kg

T

CPA: 24.44.13

Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави

24.44.13.30

Мед, рафинирана, нелегирана, необработена (без валцувани, екструдирани
или формовани синтеровани продукти)

kg

T

24.44.13.70

Медни сплави, необработени (без валцувани, екструдирани или формовани
синтеровани продукти); матерни медни сплави (включително сплави, които
практически не се поддават на пластична деформация) (без съединения
между фосфор и мед (медни фосфиди), съдържащи тегловно повече от
15 % фосфор)

kg

T

Препратка
към
бележките
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CPA: 24.44.21

Прахове и люспи от мед

24.44.21.00

Прахове и люспи от мед, без циментна мед, прахове и люспи, използвани в
приготвянето на бои, като например бронз/злато (химически съединения),
ситнеж от рафинирана мед

CPA: 24.44.22

Пръти и профили от мед

24.44.22.00

Пръти, профили и кухи профили от мед и медни сплави (без пръти,
получени чрез отливане или синтероване, меден валдрат на рулони)

CPA: 24.44.23

Тел от мед

24.44.23.30

L 309/147

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

T

kg

T

Тел от рафинирана мед или медни сплави, чийто най-голям размер на
напречното сечение е > 6 mm

kg

T

24.44.23.50

Тел от мед, чийто най-голям размер на напречното сечение е > 0,5 mm, но
≤ 6 mm (без канапи или въжета, подсилени с тел, едноснопови въжета и
кабели)

kg

T

24.44.23.70

Тел от мед, чийто най-голям размер на напречното сечение ≤ 0,5 mm (без
канапи или въжета, подсилени с тел, едноснопови въжета и кабели)

kg

T

CPA: 24.44.24

Ламарина, листове и ленти, с дебелина, > 0,15 mm, от мед

24.44.24.00

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 mm, от мед и медни сплави
(без разтеглени ламарини и ленти от мед, изолирани електрически ленти)

kg

T

CPA: 24.44.25

Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 mm, от мед

24.44.25.00

Фолио, с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 mm, от мед

kg

T

CPA: 24.44.26

Тръби и фитинги за тръби, от мед

24.44.26.30

Тръби от мед

kg

T

24.44.26.50

Фитинги за тръби (включително свръзки, колена, муфи, тройници и съеди
нителни части, без болтове и гайки, използвани за сглобяване/закрепване на
тръби, фитинги с кранове, затвори, клапани) от мед и медни сплави

kg

T

NACE: 24.45

Производство на други цветни метали

CPA: 24.45.11

Недеформиран никел

24.45.11.10 *

Несплавен никел, необработен

kg

T

24.45.11.20 *

Необработени никелови сплави

kg

T

CPA: 24.45.12

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия

24.45.12.10 *

Никелов камък

kg

T

24.45.12.20 *

Шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата
металургия

kg

T
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CPA: 24.45.21

Прахове и люспи от никел

24.45.21.00

Прахове и люспи от никел (без шлаки от никелови оксиди)

CPA: 24.45.22

Пръти, профили и тел, от никел

24.45.22.00

Пръти, профили и тел, от никел и никелови сплави (без приготвени пръти
или профили за употреба в конструкции, изолирани пръти и жици за елек
трически проводници, емайлирани жици)

CPA: 24.45.23

Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел

24.45.23.00

Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел (без разтеглени ламарини и
ленти)

CPA: 24.45.24

Тръби и фитинги за тръби от никел

24.45.24.00

Тръби и фитинги за тръби от никел

CPA: 24.45.30

Други цветни метали и изделия от тях: металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или
метални сплави

24.45.30.13

Волфрам и изделия от волфрам (с изкл. на отпадъци и отломки), некласи
фицирани другаде

kg

T

24.45.30.17

Молибден и изделия от молибден (с изкл. на отпадъци и отломки), некла
сифицирани другаде

kg

T

24.45.30.20 *

Тантал, необработен, включително пръти от тантал, получени само чрез
синтероване; танталов прах

kg

T

24.45.30.21 *

Тантал и изделия от тантал. Пръти (различни от получените само чрез
синтероване), профили, телове, ламарини, ленти, листове и фолио

kg

T

24.45.30.22 *

Други изделия от тантал (с изкл. на отпадъци и отломки), неупоменати
другаде

kg

T

24.45.30.24 *

Необработен магнезий, съдържащ тегловно ≥ 99,8 % магнезий

kg

T

24.45.30.26 *

Необработен магнезий, съдържащ тегловно < 99,8 % магнезий

kg

T

24.45.30.28 *

Други изделия от магнезий (с изкл. на отпадъци и отломки), неупоменати
другаде

kg

T

24.45.30.31 *

Необработен бисмут; прахове от бисмут (с изкл. на отпадъци и отломки)

kg

T

24.45.30.32 *

Изделия от бисмут, неупоменати другаде (с изкл. на отпадъци и отломки)

kg

T

24.45.30.33 *

Кадмий и изделия от кадмий (с изкл. на отпадъци и отломки), некласифи
цирани другаде

kg

T

24.45.30.35 *

Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия;
необработен кобалт; прахове (с изкл. на отпадъци и отломки от кобалт)

kg

T

24.45.30.36 *

Изделия от кобалт, неупоменати другаде

kg

T

24.45.30.43

Титан и изделия от титан (с изкл. на отпадъци и отломки), некласифицирани
другаде

kg

T

24.45.30.45 *

Антимон. Необработен антимон; прахове

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T
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24.45.30.46 *

Антимон и изделия от антимон (с изкл. на необработен антимон; прахове;
отпадъци и отломки)

kg

T

24.45.30.48 *

Цирконий и изделия от цирконий (с изкл. на отпадъци и отломки), некла
сифицирани другаде

kg

T

24.45.30.60 *

Необработен берилий; прахове от берилий

kg

T

24.45.30.61 *

Изделия от берилий, неупоменати другаде (с изкл. на отпадъци и отломки)

kg

T

24.45.30.62 *

Необработен хафний (целтий); прахове от хафний

kg

T

24.45.30.63 *

Изделия от хафний (целтий) и германий, неупоменати другаде

kg

T

24.45.30.64 *

Необработен ниобий (колумбий) и рений; прахове от ниобий (колумбий)
или рений

kg

T

24.45.30.65 *

Изделия от ниобий (колумбий) или рений, неупоменати другаде

kg

T

24.45.30.66 *

Отпадъци и отломки от ниобий (колумбий), рений, галий, индий, ванадий и
германий (с изкл. на пепели и остатъци, съдържащи тези метали)

kg

T

24.45.30.70 *

Необработен индий; прахове от индий

kg

T

24.45.30.71 *

Изделия от галий, индий и ванадий, неупоменати другаде

kg

T

24.45.30.73 *

Необработен галий; прахове от галий

kg

T

24.45.30.76 *

Необработен ванадий; прахове от ванадий (с изкл. на пепели и остатъци,
съдържащи ванадий)

kg

T

24.45.30.79 *

Необработен германий; прахове от германий

kg

T

24.45.30.82 *

Хром и талий, както и изделията от тези метали, некласифицирани другаде
(с изкл. на отпадъци и отломки от тези метали)

kg

T

24.45.30.85 *

Манган. Необработен манган; прахове

kg

T

24.45.30.86 *

Отпадъци и отломки от манган (с изкл. на пепели и остатъци, съдържащи
манган)

kg

T

24.45.30.87 *

Изделия от манган, неупоменати другаде

kg

T

24.45.30.90 *

Металокерамика и изделия от металокерамика, неупоменати другаде (с изкл.
на пепели и остатъци, съдържащи металокерамика)

kg

T

NACE: 24.51

Леене на чугун

CPA: 24.51.11

Услуги по леене на ковък чугун

24.51.11.10

Отливки от ковък чугун за сухопътни превозни средства, за бутални
двигатели и други машини и оборудване

kg

S

S1

24.51.11.90

Части за друга употреба (отливки от ковък чугун)

kg

S

S1

CPA: 24.51.12

Услуги по леене на сферографитен чугун
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24.51.12.10

Части за сухопътни превозни средства (отливки от сферографитен чугун)

kg

S

S1

24.51.12.20

Отливки от сферографитен чугун за трансмисионни валове, колянови валове,
гърбични валове, колена, лагерни кутии (опори) и лагерни черупки (без
лагерни кутии (опори) с вградени лагери)

kg

S

S1

24.51.12.40

Други части за двигатели и механизми (отливки от сферографитен чугун)

kg

S

S1

24.51.12.50

Отливки от сферографитен чугун за машини и оборудване, без тези за
двигатели

kg

S

S1

24.51.12.90

Отливки от сферографитен чугун за релсови превозни средства/части, за
употреба, различна от тази за сухопътни превозни средства, лагерни кутии
(опори), лагерни черупки, двигатели, зъбни предавки, ролки, съединители,
машини

kg

S

S1

CPA: 24.51.13

Услуги по леене на сив чугун

24.51.13.10

Отливки от сив чугун за сухопътни превозни средства (без тези за релсови
превозни средства, превозни средства за строителството)

kg

S

S1

24.51.13.20

Отливки от сив чугун за трансмисионни валове, колянови валове, гърбични
валове, колена, лагерни кутии (опори) и лагерни черупки (без лагерни кутии
(опори) с вградени лагери)

kg

S

S1

24.51.13.40

Други части за двигатели и механизми (чугун: различен от сферографитния)

kg

S

S1

24.51.13.50

Отливки от сив чугун за машини и оборудване, без тези за двигатели

kg

S

S1

24.51.13.90

Отливки от сив чугун за релсови превозни средства/части, за употреба,
различна от тази за сухопътни превозни средства, лагерни кутии (опори),
лагерни черупки, двигатели, зъбни предавки, ролки, съединители, машини

kg

S

S1

CPA: 24.51.20

Тръби и кухи профили от чугун

24.51.20.00

Тръби и кухи профили от чугун, без тръби кухи профили, изготвени под
формата на идентифицируеми части на изделия, като радиатори за централно
отопление и машинни части

kg

T

CPA: 24.51.30

Фитинги за тръби от чугун

24.51.30.30

Фитинги за тръби от нековък чугун

kg

T

24.51.30.50

Фитинги за тръби от ковък чугун

kg

T

NACE: 24.52

Леене на стомана

CPA: 24.52.10

Услуги по леене на стомана
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24.52.10.10

Стоманени отливки за сухопътни превозни средства (без тези за релсови
превозни средства, превозни средства за строителството)

kg

S

S1

24.52.10.30

Стоманени отливки за лагерни кутии (опори) и лагерни черупки (без лагерни
кутии (опори) с вградени лагери)

kg

S

S1

24.52.10.40

Други части за двигатели и механизми

kg

S

S1

24.52.10.50

Стоманени отливки за машини и оборудване, без двигатели, турбореактивни
двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, подемни
устройства, машини/превозни средства за строителството

kg

S

S1

24.52.10.90

Стоманени отливки за релсови превозни средства/части, за употреба,
различна от тази за сухопътни превозни средства, лагерни кутии (опори),
лагерни черупки, двигатели, зъбни предавки, ролки, съединители, машини

kg

S

S1

CPA: 24.52.30

Фитинги за тръби, отлети от стомана

24.52.30.00

Фитинги за тръби от стомана за отливки

kg

T

NACE: 24.53

Леене на леки метали

CPA: 24.53.10

Услуги по леене на леки метали

24.53.10.10

Отливки от леки метали за сухопътни превозни средства (без тези за релсови
превозни средства, превозни средства за строителството)

kg

S

S1

24.53.10.20

Отливки от леки метали за трансмисионни валове, колянови валове,
гърбични валове, колена, лагерни кутии (опори) и лагерни черупки (без
лагерни кутии (опори) с вградени лагери)

kg

S

S1

24.53.10.40

Други части за двигатели и механизми

kg

S

S1

24.53.10.50

Отливки от леки метали за машини и оборудване, без двигатели, турборе
активни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, подемни
устройства, машини/превозни средства за строителството

kg

S

S1

24.53.10.90

Части за друга употреба

kg

S

S1

NACE: 24.54

Леене на други метали

CPA: 24.54.10

Услуги по леене на други метали

24.54.10.10

Отлети части от цветни метали за сухопътни превозни средства, без релсови
превозни средства, контейнерообработващи (обкрачващи) кари, товарноразтоварни кари, снабдени с подемно устройство, селскостопански/пътни
валяци, булдозери и т.н.

kg

S

S1

24.54.10.20

Отлети части от цветни метали, различни от леките метали, за трансми
сионни валове, колянови валове, гърбични валове, колена, лагерни кутии
(опори) и лагерни черупки (без лагерни кутии (опори) с вградени лагери)

kg

S

S1
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24.54.10.40

Други части за двигатели и механизми

kg

S

S1

24.54.10.50

Отлети части от цветни метали, различни от леките метали, за машини и
оборудване (без двигатели)

kg

S

S1

24.54.10.90

Части за друга употреба

kg

S

S1

NACE: 25.11

Производство на метални конструкции и части от тях

CPA: 25.11.10

Сглобяеми постройки от метал

25.11.10.30

Сглобяеми конструкции от желязо или стомана

S

25.11.10.50 z

Сглобяеми конструкции от алуминий

S

CPA: 25.11.21

Мостове и елементи за мостове от стомана

25.11.21.00

Мостове и елементи за мостове от желязо или стомана

CPA: 25.11.22

Кули и стълбове от стомана

25.11.22.00

Кули и стълбове от желязо или стомана

CPA: 25.11.23

Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи,
изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий

25.11.23.10

Материали за скеле, кофраж или укрепване, от желязо или стомана, вклю
чително подпорни конструкции за минни шахти, удължаеми кофражни
греди, тръбни скели и други подобни

kg

S

25.11.23.50

Други конструкции, изработени главно от ламарина: други

kg

S

25.11.23.55

Баражни стени, подвижни прегради, шлюзови врати, плаващи площадки,
неподвижни докове и други морски и речни конструкции, от желязо или
стомана, конструкции и части за конструкции, от желязо или стомана,
неупоменати другаде (с изкл. на мостове и елементи за мостове; кули;
стълбове; врати; врати, прозорци и техните каси и прагове; материали за
скели, за кофраж или за укрепване и конструкции и части за конструкции,
които не са изработени изключително или предимно от ламарина)

kg

S

25.11.23.70

Конструкции и части от конструкции, и т.н., от алуминий, некласифицирани
другаде

kg

S

NACE: 25.12

Производство на метална дограма

CPA: 25.12.10

Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий

25.12.10.30

Врати, прозорци и техните каси и прагове, от желязо или стомана

p/st

S

25.12.10.50

Врати, прозорци и техните каси и прагове, от алуминий

p/st

S

NACE: 25.21

Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

CPA: 25.21.11

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана

25.21.11.00

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и части за
тях, от желязо или стомана

kg

S

kg

S

S

S2
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CPA: 25.21.12

Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане

25.21.12.00

Котли за централно отопление, различни от тези от позиция 8402 по ХС

CPA: 25.21.13

Части за котли за централно отопление

25.21.13.00

Части за котли за централно отопление

NACE: 25.29

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

CPA: 25.29.11

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или
втечнени газове), с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, от желязо,
стомана или алуминий

25.29.11.10

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за газообразни вещества (с
изкл. на сгъстените или втечнени газове) с вместимост > 300 l, без
механични или термични устройства, от желязо или стомана

kg

S

25.29.11.20

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за течности, с вътрешна
облицовка или с топлоизолация, с вместимост > 300 l, без механични
или термични устройства, от желязо или стомана

kg

S

25.29.11.30

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за течности, различни от тези с
вътрешна облицовка или с топлоизолация, с вместимост > 300 l, без
механични или термични устройства, от желязо или стомана

kg

S

25.29.11.50

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за твърди вещества, с обем
> 300 l, без механични или термични устройства, от желязо или стомана

kg

S

25.29.11.70

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изкл.
на сгъстените или втечнени газове) с вместимост > 300 l, без механични или
термични устройства, от алуминий

kg

S

CPA: 25.29.12

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий

25.29.12.00

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от метал

kg

S

NACE: 25.30

Производство на парни котли, без котли за централно отопление

CPA: 25.30.11

Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“

25.30.11.10

Водотръбни котли (различни от котлите за централно отопление, които са
предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско
налягане)

p/st

S

25.30.11.50

Парни котли, вкл. смесени котли (без котли за централно отопление, които
са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско
налягане, водотръбни котли)

p/st

S

25.30.11.70

Котли „с прегрята вода“ (различни от котлите за централно отопление, които
са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско
налягане)

p/st

S

CPA: 25.30.12

Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини

25.30.12.30

Спомагателни устройства за котлите от позиции 8402 или 8403 по ХС

kg

S

25.30.12.50

Кондензатори за парни машини

kg

S

p/st

S

S

S2
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CPA: 25.30.13

Части за парни котли, без котли за централно отопление

25.30.13.30

Части за парни котли и котли „с прегрята вода“

S

S2

25.30.13.50

Части за устройствата от подпозиции 8404 10 и 8404 20 по ХС

S

S2

CPA: 25.30.21

Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне

25.30.21.00

Ядрени реактори

CPA: 25.30.22

Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне

25.30.22.00

Части за ядрени реактори

NACE: 25.40

Производство на въоръжение и боеприпаси

CPA: 25.40.12

Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства

25.40.12.30

Револвери и пистолети (различни от картечни пистолети, сигналноогнест
релни, халосни, зашеметяващи, въздушни, газови, имитационни оръжия и
оръжия, които се зареждат през дулото), различни от тези за военна
употреба

p/st

S

25.40.12.50

Пушки, карабини и огнестрелни оръжия, които се зареждат през дулото
(включително ловни пушки, предназначени главно за отстрел на водни
птици, комбинирани пушки-карабини, спортни пушки, наподобяващи
бастуни), различни от тези за военна употреба

p/st

S

25.40.12.70

Огнестрелни оръжия, които действат чрез изстрелване на експлодиращ заряд,
некласифицирани другаде, различни от тези за военна употреба

p/st

S

25.40.12.90

Други оръжия (пушки, карабини и пистолети с пружина, със сгъстен въздух
или газ, палки), различни от тези за военна употреба

p/st

S

CPA: 25.40.13

Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях

25.40.13.00

Патрони и други муниции и снаряди, и части за тях, вкл. сачми, ловни
куршуми и набивки за патрони, различни от тези за военна употреба

CPA: 25.40.14

Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия

25.40.14.00

Части и принадлежности за револвери, пистолети, небойни огнестрелни
оръжия и подобни устройства

NACE: 25.50

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

CPA: 25.50.11

Услуги по коване на метал

25.50.11.34

25.50.11.37

kg

S

S

kg

S2

S

M

S

M

Открито щамповани желези части за трансмисионни валове, гърбични
валове, колянови валове и колена; изделия от позиция 7326 по ХС, части
за машини, апарати и превозни средства от глави 84, 85, 86, 87, 88, 90 от
ХС (изковки от стомана с отворена матрица)

S

S1

Открито щамповани части от цветни метали за машини и оборудване, без
бутални двигатели, турбореактивни двигатели, газови турбини, подемни
устройства, машини/превозни средства за строителството

S

S1
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25.50.11.51

Части за сухопътни превозни средства от глава 87 от ХС (екструдиране на
стомана в студено състояние)

S

S1

25.50.11.52

Части от екструдирана в студено състояние стомана за трансмисионни
валове, гърбични валове, колянови валове и колена

S

S1

25.50.11.53

Части за бутални двигатели и механизми от позиция 8483 по ХС (екстру
диране на стомана в студено състояние)

S

S1

25.50.11.54

Части от екструдирана в студено състояние стомана за машини и оборудване,
без бутални двигатели

S

S1

25.50.11.56

Части от екструдирана в студено състояние стомана за електрически машини
и апарати за записване или възпроизвеждане на звук, телевизионен образ и
звук

S

S1

25.50.11.57

Изделия от позиция 7326 по ХС; части за превозни средства и оборудване за
железопътни или подобни линии и сухопътни и въздушни превозни средства
от глави 86, 87 и 88 от ХС (екструдиране на стомана в студено състояние)

S

S1

25.50.11.58

Части за машини, апарати, оборудване и превозни средства от глави 84, 85,
87, 88 и 90 от ХС (екструдиране на цветни метали в студено състояние)

S

S1

CPA: 25.50.12

Услуги по щамповане на метал

25.50.12.10

Обемно щамповани (и точно щамповани) части от стомана за сухопътни
превозни средства, различни от релсовите

S

S1

25.50.12.20

Обемно щамповани (и точно щамповани) части от стомана за трансмисионни
валове, гърбични валове, колянови валове, колена, лагерни кутии (опори) и
лагерни черупки (без лагерни кутии (опори) с вградени лагери)

S

S1

25.50.12.30

Части за бутални двигатели и механизми от позиция 8483 по ХС (обемно
щамповане на стомана)

S

S1

25.50.12.40

Части за машини и техническо оборудване и сечива за селското и горското
стопанство и градинарството с търговска цел (обемно щамповане на стомана)

S

S1

25.50.12.50

Обемно щамповани части от стомана за полиспасти, лебедки и кабестани;
крикове, кари-високоповдигачи, други товарно-разтоварни кари, снабдени с
подемно устройство, асансьори, ескалатори, транспортьори и въжени линии

S

S1

25.50.12.60

Части за механизми и устройства от позиции 8426, 8429, 8430 по ХС
(обемно щамповане на стомана)

S

S1

25.50.12.70

Обемно щамповани части от стомана за машини и оборудване (без бутални
двигатели, турбореактивни двигатели, газови турбини, подемни устройства,
машини за строителството)

S

S1

25.50.12.80

Обемно щамповани части от стомана за релсови, въздухоплавателни и
космически превозни средства средства; електрически машини и оборудване;
оптически, фотографски, синематографски, измервателни, контролиращи или
прецизни апарати

S

S1

L 309/156

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

25.50.12.90

Части за машини, апарати и превозни средства от глави 84, 85, 86, 87, 88,
90 от ХС (обемно щамповане на цветни метали)

CPA: 25.50.13

Услуги по валцуване на метал

25.50.13.10

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

S

S1

Обработени чрез пластична деформация стоманени листове като части за
сухопътни превозни средства, различни от релсовите

S

S1

25.50.13.20

Части за бутални двигатели и механизми от позиция 8483 по ХС (обра
ботени чрез пластична деформация стоманени листове)

S

S1

25.50.13.30

Обработени чрез пластична деформация стоманени листове като части за
машини и оборудване, без тези за бутални двигатели

S

S1

25.50.13.40

Обработени чрез пластична деформация стоманени листове като части за
електрически машини и апарати за записване или възпроизвеждане на
звук, телевизионен образ и звук

S

S1

25.50.13.50

Изделия от позиции 7323 и 7326 по ХС; части за мебели от позиция 9403
по ХС; части за сухопътни превозни средства и неподвижни съоръжения за
релсов път от глава 86; апарати от глава 90 (обработени чрез пластична
деформация листове от цветни метали)

S

S1

25.50.13.70

Домакински изделия, части за механизми, апарати, мебели и превозни
средства от глави 84, 85, 86, 88 и 94 от ХС (обработени чрез пластична
деформация листове от цветни метали)

S

S1

CPA: 25.50.20

Продукти от праховометалургични материали

25.50.20.20

Продукти от стомана на праховата металургия

S

S1

25.50.20.80

Части за изделия от глави 84, 85, 86, 87, 88 и 90 по ХС (продукти от
цветни метали на праховата металургия)

S

S1

NACE: 25.61

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

CPA: 25.61.11

Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал

25.61.11.30

Нанасяне на покритие чрез потапяне в разтопени метали (цинк, калай)

I

C

25.61.11.50

Нанасяне на метално покритие чрез термично пръскане

I

C

25.61.11.70

Нанасяне на покритие с цинк (поцинковане) чрез електролиза

I

C

25.61.11.90

Нанасяне на покритие с метали, различни от цинк (никел, мед, хром,
благородни и други метали) чрез електролиза и химична обработка

I

C

CPA: 25.61.12

Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал

25.61.12.30

Нанасяне на пластмасово покритие върху метал (включително прахово
покритие)

I

C

25.61.12.50

Нанасяне на други покрития (фосфатиране и т.н.)

I

C

CPA: 25.61.21

Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие

25.61.21.00

Термично обработване на метал, без нанасяне на метално и пластмасово
покритие

I

C
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CPA: 25.61.22

Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал

25.61.22.30

Нанасяне на бои и лакове върху метал

I

C

25.61.22.50

Анодиране на метал

I

C

25.61.22.70

Нанасяне на покрития върху метал във вакуум (CVD/PVD)

I

C

25.61.22.90

Друг вид повърхностно обработване на метал

I

C

NACE: 25.62

Механично обработване на метал

CPA: 25.62.10

Услуги по струговане на метални части

25.62.10.01

Струговани метални части за кранове, клапани и подобни изделия

S

S1

25.62.10.03

Струговани метални части за машини и механични уреди

S

S1

25.62.10.05

Струговани метални части за сухопътни превозни средства (без тези за
релсови превозни средства, изработените чрез леене, коване, пресоване,
щамповане, валцуване или тези от праховата металургия)

S

S1

25.62.10.07

Струговани метални части за въздухоплавателни и космически превозни
средства и сателити

S

S1

25.62.10.09

Струговани метални части за електрически машини и апарати за записване
или възпроизвеждане на звук, телевизионен образ и звук

S

S1

25.62.10.11

Струговани метални части за оптични, фотографски, синематографски, измер
вателни, контролиращи или прецизни уреди и апарати

S

S1

25.62.10.13

Струговани метални части за изделия от позиции 7326, 7419 и 7616 по
ХС; струговани метални части за превозни средства и уреди за закрепване на
железопътни или подобни линии от глава 86 от ХС

S

S1

CPA: 25.62.20

Услуги по друго механично обработване на метал

25.62.20.00

Метални части, без стругованите

I

S1

NACE: 25.71

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

CPA: 25.71.11

Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета

25.71.11.20

Ножове за хранене с неподвижно острие от неблагородни метали, вклю
чително дръжките (с изключение на ножове за риба или за масло)

p/st

S

25.71.11.45

Ножове с неподвижно острие от неблагородни метали, вкл. малките
затварящи се косери за градинарството (с изключение на ножове за риба
или за масло/ножове за хранене, ножове и режещи остриета за машини/
механични уреди)

p/st

S

25.71.11.60

Сгъваеми ножове

p/st

S

25.71.11.75

Остриета и дръжки от неблагородни метали за ножове за хранене, джобни
ножове, включително малки затварящи се косери за градинарството (с
изключение на ножове за риба или за масло, ножове/режещи остриета за
машини/механични уреди)

p/st

S
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25.71.11.90

Ножици с двойни рамене и техните остриета

S

CPA: 25.71.12

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти)

25.71.12.30

Бръсначи и техните части (без ножчета)

25.71.12.80

Ножчета за самобръсначки (вкл. заготовки на ленти)

CPA: 25.71.13

Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр

25.71.13.30

Ножове за разрязване на хартия, отваряне на писма, шабери, острилки и
техните остриета (включително пакетен тип острилки за моливи) (с
изключение на механични уреди за острене на моливи)

S

25.71.13.50

Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (вкл.
пили за нокти)

S

25.71.13.70

Остриета за разцепване, сатъри, брадвички, машинки за стригане и подобни
ножарски изделия

CPA: 25.71.14

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки
за захар и подобни изделия за сервиране

25.71.14.30

Прибори за хранене (с изключение на ножове за хранене, включително
ножове за риба или масло) и подобни изделия от неръждаема стомана
или от други неблагородни метали

p/st

S

25.71.14.80

Прибори за хранене (с изключение на ножове за хранене, включително
ножове за риба или масло) и подобни изделия от неблагороден метал с
покритие от сребро, злато или платина

p/st

S

CPA: 25.71.15

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях

25.71.15.00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях

kg

S

NACE: 25.72

Производство на строителен и мебелен обков

CPA: 25.72.11

Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали

25.72.11.30

Катинари от неблагородни метали

p/st

S

25.72.11.50

Брави за автомобили от неблагородни метали

p/st

S

25.72.11.70

Брави за мебели от неблагородни метали

p/st

S

CPA: 25.72.12

Други брави и резета от неблагородни метали

25.72.12.30

Цилиндрични брави за врати на сгради от неблагородни метали

p/st

S

25.72.12.50

Брави за врати на сгради от неблагородни метали (без цилиндрични брави)

p/st

S

25.72.12.70

Брави и резета от неблагородни метали (без катинари, брави за автомобили,
брави за мебели и брави за врати на сгради)

p/st

S

CPA: 25.72.13

Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали

S
p/st

p/st

S

S
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25.72.13.30

Ключалки и ключалки с обков, имащи брави, от неблагородни метали (без
закопчалки за ръчни чанти, пътни чанти и куфарчета)

kg

S

25.72.13.50

Отделно представени ключове (вкл. грубо отлети, ковани или щанцовани
заготовки, полусекретни ключове) от неблагородни метали

kg

S

25.72.13.70

Части за катинари, брави, резета и ключалки, от неблагородни метали

CPA: 25.72.14

Панти; гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от
неблагородни метали

25.72.14.10

Панти от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.20

Ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.30

Гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили (без панти, ролки,
заключалки и ключове), от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.40

Гарнитури, обков и подобни изделия за сгради (без панти, ролки, заклю
чалки, ключове, шпионки с оптически устройства, резета за врати с
ключове), от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.50

Гарнитури, обков и подобни изделия за мебели (без панти, ролки,
заключалки и ключове), от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.60

Други гарнитури, обков и подобни изделия (без тези за моторни превозни
средства, сгради или мебели), от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.70

Приспособления за автоматично затваряне на врати от неблагородни метали

kg

S

25.72.14.80

Куки за закачване, закачалки за шапки, стойки за дрехи, закачалки за кърпи
за лице и за съдове, държатели за четки и ключодържатели, от неблагородни
метали (без стойки за дрехи с характер на мебел)

kg

S

NACE: 25.73

Производство на сечива и инструменти за ръчна работа

CPA: 25.73.10

Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа

25.73.10.10

Белове (лизгари) и лопати

kg

S

25.73.10.30

Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гребла

kg

S

25.73.10.40

Брадви, косери и други подобни инструменти за сечене или разцепване (без
пикели за алпинизъм)

kg

S

25.73.10.50

Градинарски ножици за работа с една ръка (вкл. ножиците за разфасоване на
птици) (без ножици, чиито рамена завършват с пръстени, малки затварящи се
косери за градинарството)

kg

S

25.73.10.55

Вили и други инструменти земеделски, градинарски или за дърводобив, за
ръчна работа (без сгъваеми ножове)

kg

S

25.73.10.60

Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти, за
работа с две ръце

kg

S

S

L 309/160

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

CPA: 25.73.20

Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа

25.73.20.10

Триони за ръчна работа (без тези с вграден двигател)

kg

S

25.73.20.20

Ленти за лентови триони

kg

S

25.73.20.30

Дискове за циркуляри с работна част от стомана (вкл. за отрезни фрези)

kg

S

25.73.20.50

Дискове за циркуляри с работна част от материал, различен от стоманата
(вкл. за отрезни фрези, части за тях)

kg

S

25.73.20.93

Ножовки за право рязане, за обработка на метали

kg

S

25.73.20.97

Листове за триони с работна част от неблагородни метали (с изключение на
ленти за лентови триони, дискове за циркуляри, музикални триони)

kg

S

CPA: 25.73.30

Други инструменти за ръчна работа

25.73.30.13

Пили, рашпили и подобни инструменти

kg

S

25.73.30.16

Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и пинцети за немедицинско
приложение и подобни инструменти за ръчна работа, от неблагородни
метали

kg

S

25.73.30.23

Ножици за метал и подобни инструменти за ръчна работа

kg

S

25.73.30.25

Тръборезачки, болторезачки, замби, клещи за пробиване и подобни инстру
менти, без замби и пили за машинни инструменти, ножици за метал с
характер на металообработващи машини и перфоратори за бюро, перфо
ратори за билети

kg

S

25.73.30.33

Гаечни ключове за ръчна работа (вкл. динамометрични ключове) без
възможност за регулиране на размера (без въртоци за метчици)

kg

S

25.73.30.35

Гаечни ключове за ръчна работа (вкл. динамометрични ключове) с
възможност за регулиране на размера (без въртоци за метчици)

kg

S

25.73.30.37

Сменяеми глухи ключове

kg

S

25.73.30.53

Инструменти за пробиване и нарязване на вътрешни и външни резби за
ръчна работа, без сменяемите части за ръчни инструменти, машинни
инструменти или електромеханични инструменти за ръчна работа, пнев
матични инструменти или инструменти за ръчна работа с вграден двигател

kg

S

25.73.30.55

Чукове и каменарски чукове с работна част от метал

kg

S

25.73.30.57

Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво

kg

S

25.73.30.63

Отвертки за ръчна работа

kg

S

25.73.30.65

Инструменти и сечива за ръчна домакинска употреба

kg

S

25.73.30.73

Други инструменти и сечива за зидарска, леярска, бетонджийска, гипса
джийска и бояджийска работа

kg

S

Препратка
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бележките

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/161

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

25.73.30.77

Други инструменти за ръчна работа (включително пистолети за занитване,
закрепване на болтове, дюбели и други, функциониращи с помощта на
детониращ патрон и други инструменти за ръчна работа)

kg

S

25.73.30.83

Ръчни поялни лампи и подобни (без газови)

kg

S

25.73.30.85

Менгемета, стяги и подобни

kg

S

25.73.30.87

Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлифоване,
монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал (без мелнични
камъни и подобни, предствени отделно)

kg

S

CPA: 25.73.40

Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи
машини

25.73.40.14

Инструменти за обработка на метали за нарязване на вътрешни резби

kg

S

25.73.40.16

Инструменти за обработка на метали за нарязване на външни резби

kg

S

25.73.40.19

Сменяеми инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби (без
приспособления за закрепване на машини или ръчни инструменти, за обра
ботване на метал)

kg

S

25.73.40.23

Сменяеми инструменти за пробиване с работна част от диаманти или от
агломерирани диаманти (без приспособления за закрепване на машини или
ръчни инструменти, за пробиване на почва и камъни)

kg

S

25.73.40.25

Сменяеми зидарски бургии с работна част от материали, различни от
диаманти или от агломерирани диаманти (без приспособления за закрепване
на машини или ръчни инструменти, за пробиване на почва и камъни)

kg

S

25.73.40.27

Инструменти за пробиване на метали с работна част от синтерован метален
карбид, без плочки, пръчки, върхове и подобни за инструменти, немон
тирани и изградени от синтеровани метални карбиди

kg

S

25.73.40.31

Инструменти за пробиване на метали с работна част от бързорежеща
стомана, без приспособления за закрепване на машини или ръчни
инструменти — за пробиване на почва и камъни)

kg

S

25.73.40.33

Инструменти за пробиване на метали, сменяеми, с работни части от мате
риали, различни от диаманти, агломерирани диаманти, синтерован метален
карбид, металокерамики или бързорежеща стомана (без инструменти за
нарязване на вътрешни резби)

kg

S

25.73.40.35

Инструменти за пробиване (без приспособления за закрепване на машини
или ръчни инструменти, с работна част от диаманти или агломерирани
диаманти, за пробиване на почва и камъни, зидарски бургии, за обработване
на метал)

kg

S

25.73.40.37

Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне, с работна част
от диаманти или агломерирани диаманти (без приспособления за закрепване
на машини или ръчни инструменти, за сондаж)

kg

S
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25.73.40.44

Инструменти за разстъргване и райбероване на метали с работна част от
материали, различни от диаманти или агломерирани диаманти

kg

S

25.73.40.45

Инструменти за разстъргване, райбероване или протегляне (без приспо
собления за закрепване на машини или ръчни инструменти, с работна
част от диаманти или агломерирани диаманти, за обработване на метал, за
сондаж)

kg

S

25.73.40.48

Инструменти за протегляне на метали (протяжки) с работна част от мате
риали, различни от диаманти или агломерирани диаманти

kg

S

25.73.40.50

Инструменти за фрезоване на метали с работна част от синтерован метален
карбид, без плочки, пръчки, върхове и подобни за инструменти, немон
тирани и изградени от синтеровани метални карбиди

kg

S

25.73.40.61

Инструменти за опашни фрези за обработка на метали (без тези с работна
част от синтерован метален карбид)

kg

S

25.73.40.66

Сменяеми инструменти за фрезоване, инструменти за червячни фрези за
обработка на метали с работна част от материали, различни от синтерован
метален карбид или металокерамика (с изключение на инструменти за
опашни фрези)

kg

S

25.73.40.69

Инструменти за фрезоване (без тези за обработване на метал)

kg

S

25.73.40.71

Инструменти за струговане на метали с работна част от синтерован метален
карбид (без плочки, пръчки, върхове и подобни за инструменти, немон
тирани и изградени от синтеровани метални карбиди)

kg

S

25.73.40.74

Инструменти за струговане на метали, сменяеми, с работна част от мате
риали, различни от синтерован метален карбид или металокерамика

kg

S

25.73.40.79

Инструменти за струговане (без приспособления за закрепване на машини
или ръчни инструменти, за обработване на метал)

kg

S

25.73.40.81

Други сменяеми инструменти с работна част от диаманти от позиция 8207
по КН

kg

S

25.73.40.83

Отвертки наставки с работна част от материали, различни от диаманти или
агломерирани диаманти (без приспособления за закрепване на машини или
ръчни инструменти)

kg

S

25.73.40.85

Инструменти за нарязване на зъбни колела, с работна част от материали,
различни от диаманти или агломерирани диаманти (без приспособления за
закрепване на машини или ръчни инструменти)

kg

S

25.73.40.87

Сменяеми ръчни инструменти с работна част от синтерован метален карбид,
без плочки, пръчки, върхове и подобни за инструменти, немонтирани и
изградени от синтеровани метални карбиди

kg

S
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към
бележките
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25.73.40.89

Сменяеми инструменти от други материали

S

CPA: 25.73.50

Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за
леярски форми

25.73.50.13

Формовъчни каси за леярството, плочи за дъната на леярските форми,
модели за леярски форми, различни от тези от дървен материал

kg

S

25.73.50.15

Модели за леярски форми от дървен материал

p/st

S

25.73.50.20

Леярски форми за метали или метални карбиди, леене под налягане или
формуване чрез пресоване (без кокили)

p/st

S

25.73.50.30

Леярски форми за метали или метални карбиди (различни от тези за леене
под налягане или формуване чрез пресоване)

p/st

S

25.73.50.50

Леярски форми за стъкло

p/st

S

25.73.50.60

Леярски форми за минерални материали

p/st

S

25.73.50.70

Леярски форми за каучук или пластмаси, изработени чрез леене под
налягане или формуване чрез пресоване

p/st

S

25.73.50.80

Леярски форми за каучук или пластмаси, различни от тези за леене под
налягане или формуване чрез пресоване

p/st

S

CPA: 25.73.60

Други сечива и инструменти

25.73.60.13

Инструменти за пробиване на почва, камъни или сондиране с работна част
от металокерамика

kg

S

25.73.60.18

Сменяеми инструменти за пробиване на почва, камъни или сондиране с
работна част от материали, различни от синтерован метален карбид или
металокерамика, вкл. части за тях

kg

S

25.73.60.23

Сменяеми дюзи за изтегляне или екструдиране на метали, с работни части от
диаманти или от агломерирани диаманти

kg

S

25.73.60.24

Дюзи за изтегляне или екструдиране на метали (без плочки, пръчки, върхове
и подобни за инструменти, немонтирани и изградени от синтеровани
метални карбиди или металокерамика)

kg

S

25.73.60.33

Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или щанцоване на
метали (без приспособления за закрепване на машини или ръчни инстру
менти)

kg

S

25.73.60.39

Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или щанцоване
(без приспособления за закрепване на машини или ръчни инструменти, за
обработване на метал)

kg

S

25.73.60.43

Ножове и режещи остриета за машини или механични уреди, за обработка
на метали

kg

S

25.73.60.45

Ножове и режещи остриета за машини или механични уреди, за обработка
на дърво

kg

S

25.73.60.50

Ножове и режещи остриета, от неблагородни метали, за домакински уреди
или машини за хранителната промишленост

kg

S

25.73.60.63

Ножове и режещи остриета за земеделски, градинарски или дърводобивни
машини (без ножове за плугове, дискове за брани)

kg

S
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25.73.60.65

Ножове и режещи остриета, от неблагородни метали, за машини или
механични уреди (без тези за обработка на метал или дърво, кухненски
уреди или машини за хранителната промишленост и тези за земеделски,
градинарски или дърводобивни машини)

kg

S

25.73.60.67

Сменяеми вложки за инструменти, немонтирани, от синтеровани метални
карбиди или металокерамика

kg

S

25.73.60.90

Плочки, пръчки, върхове и подобни за инструменти, немонтирани и
изградени от синтеровани метални карбиди или металокерамика (без
Сменяеми вложки)

kg

S

NACE: 25.91

Производство на варели и подобни съдове от стомана

CPA: 25.91.11

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (без тези за сгъстени или
втечнени газове), с вместимост ≥ 50 l, но ≤ 300 l, без механични или термични устройства, от
стомана

25.91.11.00

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви
материали (без тези за газове), с вместимост ≥ 50 l, но ≤ 300 l, без
механични или термични устройства, от желязо или стомана

CPA: 25.91.12

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (без тези за сгъстени или
втечнени газове), с вместимост < 50 l, без механични или термични устройства, от стомана

25.91.12.00

Резервоари, варели, барабани, бидони (без тези за затваряне чрез заваряване
или обковаване), кутии и подобни съдове за всякакви материали (без тези за
газове), с вместимост < 50 l, без механични или термични устройства, от
желязо или стомана

NACE: 25.92

Производство на леки опаковки от метал

CPA: 25.92.11

Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 l, от стомана

25.92.11.33

Консервни кутии, с вместимост < 50 l, за хранителни стоки, от желязо или
стомана

p/st

S

25.92.11.35

Консервни кутии, с вместимост < 50 l, за напитки, от желязо или стомана

p/st

S

25.92.11.50

Кутии, с вместимост < 50 l, различни от тези за храни или напитки, от
желязо или стомана

p/st

S

CPA: 25.92.12

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (без тези за сгъстени или
втечнени газове) с вместимост ≤ 300 l, от алуминий

25.92.12.10

Гъвкави туби за опаковки за всякакви материали, (без тези за сгъстени или
втечнени газове), с вместимост ≤ 300 l, от алуминий

p/st

S

25.92.12.40

Варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове, от алуминий, за
всякакви материали (различни от сгъстени или втечнени газове), неупоменати
другаде (различни от гъвкави туби за опаковки и опаковки за аерозоли)

p/st

S

25.92.12.60

Опаковки за аерозоли, с вместимост ≤ 300 l, от алуминий

p/st

S

CPA: 25.92.13

Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали

25.92.13.30

Кроненкоркови капачки от неблагородни метали

p/st

p/st

p/st

S

S

S
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25.92.13.50

Капсули от олово; капсули от алуминий с диаметър > 21 mm (без кронен
коркови капачки)

kg

S

25.92.13.70

Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне, от небла
городни метали (без капсули от олово или от алуминий с диаметър
> 21 mm и кроненкоркови капачки)

kg

S

NACE: 25.93

Производство на изделия от тел, вериги и пружини

CPA: 25.93.11

Въжета, кабели, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана

25.93.11.30

Едноснопови и многоснопови въжета и кабели (без тези с електрическа
изолация, усукана тел за огради и бодлива тел), от желязо или стомана

kg

S

25.93.11.50

Сплитки и подобни изделия (без тези с електрическа изолация), от желязо
или стомана

kg

S

CPA: 25.93.12

Бодлива тел от стомана; въжета, кабели, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от
мед или алуминий

25.93.12.30

Бодлива тел и изделия, получени чрез усукване на бодлива тел, от стомана
или стоманена тел

kg

S

25.93.12.50

Едноснопови и многоснопови въжета, кабели, сплитки и подобни изделия, от
мед (без тези с електрическа изолация)

kg

S

25.93.12.70

Едноснопови и многоснопови въжета, кабели, сплитки и подобни изделия, от
алуминий (без тези с електрическа изолация)

kg

S

CPA: 25.93.13

Метални платна, мрежи и решетки от желязна, стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и
ленти от стомана или мед

25.93.13.13

Непрекъснати метални платна за машини от неръждаема стомани

kg

S

25.93.13.15

Тъкани метални платна, от стоманена тел (без непрекъснати метални платна
за машини от неръждаема стомани)

kg

S

25.93.13.20

Заварени мрежи и решетки от стоманена тел с диаметър ≥ 3 mm и чиито
бримки имат повърхност ≥ 100 cm2 (вкл. с подложка от хартия, като
използваните при циментиране и полагане на гипсова мазилка)

kg

S

25.93.13.30

Заварени мрежи и решетки, некласифицирани в подпозиция 7314 20 по ХС

kg

S

25.93.13.43

Тъкани, незаварени, мрежи и решетки (без покритите с пластмаси)

kg

S

25.93.13.45

Тъкани, незаварени мрежи и решетки, покрити с пластмаси

kg

S

25.93.13.50

Разтеглени ламарини и ленти от желязо или стомана

kg

S

25.93.13.60

Метални платна, мрежи и решетки от мед; разтеглени ламарини и ленти от
мед (включително медни сплави, непрекъснати платна от медна тел)

kg

S

L 309/166

BG

ПРОДКОМ

Официален вестник на Европейския съюз

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

CPA: 25.93.14

Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий

25.93.14.00

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато
изрязани скоби (различни от тези от позиция 8305 по ХС) и подобни
артикули от желязо, стомана, мед, алуминий

CPA: 25.93.15

Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства

25.93.15.10

Обмазани електроди за електродъгово заваряване от неблагородни метали

kg

S

25.93.15.30

Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване от неблагородни
метали (без тел и пръти със сърцевина от припой, който се състои от
сплав, съдържаща тегловно 2 % или повече от който и да е вид благороден
метал)

kg

S

25.93.15.50

Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване или газово зава
ряване, от неблагородни метали (без тел и пръти със сърцевина от припой,
който, без декапиращите средства или средствата за разтопяване, съдържаща
тегловно 2 % или повече благороден метал)

kg

S

25.93.15.70

Тел и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за метализация
чрез пръскане (вкл. части за тях)

CPA: 25.93.16

Пружини и ресори от стомана или мед

25.93.16.13

Параболични пружини и техните листове, горещоформувани, от желязо или
стомана

kg

S

25.93.16.15

Листови ресори и техните листове, различни от параболичните пружини и
техните листове, горещоформувани, от желязо или стомана

kg

S

25.93.16.17

Листови ресори и техните листове, студеноформувани, от желязо или
стомана

kg

S

25.93.16.31

Винтови пружини, горещоформувани, от желязо или стомана

kg

S

25.93.16.33

Винтови пружини, работещи на натиск, студеноформувани, от желязо или
стомана

kg

S

25.93.16.35

Винтови пружини, работещи на опън, студеноформувани, от желязо или
стомана

kg

S

25.93.16.37

Винтови пружини, студеноформувани, различни от работещите на натиск и
опън, от желязо или стомана

kg

S

25.93.16.53

Плоски спирални пружини от желязо или стомана

kg

S

25.93.16.55

Дискови ресори от желязо или стомана

kg

S

25.93.16.60

Пружини от стомана (без параболичните пружини/листови ресори и техните
листове, винтови пружини, плоски спирални пружини, дискови ресори)

kg

S

25.93.16.80

Пружини и ресори от мед (включително медни сплави) (без тези за часов
ници)

kg

S

CPA: 25.93.17

Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях

25.93.17.10

Вериги с напречно усилени звена от желязо/стомана (без режещи вериги или
други изделия, при които веригата изпълнява само второстепенна роля,
предпазни механизми със синджири за затваряне на врати, земемерски
вериги, бижутерийна имитация)

kg

S

kg

S

S
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25.93.17.24

Вериги със заварени звена от желязо или стомана (с изключение на вериги с
шарнирно свързване, вериги за сняг и вериги с напречно усилени звена)

kg

S

25.93.17.30

Вериги за сняг за моторни превозни средства, от желязо или стомана

kg

S

25.93.17.50

Вериги и верижки от желязо или стомана, различни от тези с шарнирно
свързване, тези за сняг и тези с напречно усилени или заварени звена,
верижни триони или други изделия, при които веригата изпълнява само
второстепенна роля, земемерски вериги

kg

S

25.93.17.70

Вериги, верижки и части за тях, от мед

S

25.93.17.80

Части за вериги и верижки, некласифицирани другаде, от желязо или
стомана

S

CPA: 25.93.18

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна
работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д.

25.93.18.00

Шевни игли, игли за плетене, куки и т.н., за ръчна работа, от желязо или
стомана

NACE: 25.94

Производство на свързващи елементи

CPA: 25.94.11

Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д.

25.94.11.15

kg

S

Винтове и болтове за закрепване на елементи за релсов път от желязо или
стомана

kg

S

25.94.11.16

Винтове и болтове без глава от стомана

kg

S

25.94.11.22

Винтове с глава с прав или с кръстообразен жлеб, от неръждаема стомана

kg

S

25.94.11.24

Други винтове и болтове с глава

kg

S

25.94.11.26

Винтове с шестоъгълно гнездо в главата, от неръждаема стомана

kg

S

25.94.11.28

Други винтове с шестоъгълно гнездо в главата

kg

S

25.94.11.32

Шестоъгълни болтове с глава, от неръждаема стомана

kg

S

25.94.11.34

Шестоъгълни болтове с глава, от желязо или стомана, различна от неръж
даемата, с якост на опън < 800 МPa

kg

S

25.94.11.36

Шестоъгълни болтове с глава, от желязо или стомана, различна от неръж
даемата, с якост на опън ≥ 800 МPa

kg

S

25.94.11.38

Болтове с глава, от желязо или стомана (без шестоъгълните)

kg

S

25.94.11.53

Винтове за дърво от желязо или стомана

kg

S

25.94.11.57

Куки и болтове с халки и с резба, от желязо или стомана

kg

S

25.94.11.73

Рапидни винтове от неръждаема стомана (без шнекови механизми, с които се
предава или се извършва работно движение)

kg

S

25.94.11.75

Рапидни винтове от желязо или стомана (без тези неръждаема стомана,
шнекови механизми, с които се предава или се извършва работно движение)

kg

S
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25.94.11.84

Гайки от неръждаема стомана

kg

S

25.94.11.86

Гайки (включително осигурителни) от желязо или стомана

kg

S

25.94.11.90

Елементи с резба, некласифицирани другаде, от желязо или стомана

kg

S

CPA: 25.94.12

Свързващи елементи, без резба, от стомана, н.д.

25.94.12.10

Федершайби и други законтрящи шайби от желязо или стомана

kg

S

25.94.12.30

Шайби, различни от федершайбите и други законтрящи шайби, от желязо
или стомана

kg

S

25.94.12.50

Нитове от желязо или стомана (включително частично кухи нитове) (без
тръбовидни нитове или такива с разцепено стъбло)

kg

S

25.94.12.70

Щифтове, шпонки и подобни нерезбовани изделия, от желязо или стомана
(без шайби, нитове)

kg

S

CPA: 25.94.13

Свързващи елементи, със или без резба, от мед

25.94.13.10

Шайби, нитове, щифтове, шпонки и подобни изделия без резба,от мед

kg

S

25.94.13.40

Винтове, болтове и гайки, от мед (без заострени бурми, резбовани запушалки,
шнекови механизми, с които се предава или се извършва работно движение,
куки с резба, пръстени)

kg

S

25.94.13.70

Изделия с резба от мед, некласифицирани другаде

kg

S

NACE: 25.99

Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

CPA: 25.99.11

Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или
алуминий

25.99.11.10

Мивки и умивалници от неръждаема стомана

p/st

S

25.99.11.27

Вани от желязо или стомана

p/st

S

25.99.11.31

Хигиенни или тоалетни изделия и части за тях, от желязо или стомана

kg

S

25.99.11.35

Хигиенни или тоалетни изделия и части за тях, от мед

kg

S

25.99.11.37

Хигиенни или тоалетни изделия и части за тях, от алуминий

kg

S

CPA: 25.99.12

Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от желязо, стомана, мед
или алуминий

25.99.12.17

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях, от
чугун

kg

S

S2

25.99.12.25

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях, от
неръждаема стомана (без ножове)

kg

S

S2

25.99.12.37

Други изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за
тях, от желязо или стомана (без чугун), емайлирани

kg

S

25.99.12.45

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях, от
желязо, различно от чугун, или от стомана, различна от неръждаемата
стомана (без емайлирани)

kg

S
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25.99.12.53

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях, от
мед

kg

S

S2

25.99.12.55

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях,
излети, от алуминий

kg

S

S2

25.99.12.57

Изделия за сервиране или за кухня, домакински изделия и части за тях,
различни от излетите, от алуминий

kg

S

S2

25.99.12.70

Механични уреди с ръчно задвижване с тегло ≤ 10 kg, за храни или
напитки

kg

S

25.99.12.80

Желязна или стоманена вълна, гъби, кърпи, ръкавици и подобни изделия за
чистене, полиране или аналогична употреба

kg

S

CPA: 25.99.21

Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали

25.99.21.20

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за бронирани помещения, от
неблагородни метали

kg

S

25.99.21.70

Секретни ковчежета и касетки и други подобни изделия, от неблагородни
метали

CPA: 25.99.22

Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от
неблагородни метали

25.99.22.00

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки
и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали (без
канцеларски мебели от позиция 9403 и кошчета за хартиени отпадъци)

CPA: 25.99.23

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски
изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали

25.99.23.30

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, от неблагородни
метали

S

25.99.23.50

Телчета за телбод машинки, канцеларски, тапицерски и за опаковки, от
неблагородни метали

S

25.99.23.70

Офис изделия (кламери, ъгълчета за писма и други) от неблагородни метали

S

CPA: 25.99.24

Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини и подобни, от
неблагородни метали

25.99.24.00

Статуетки, рамки за фотографии, огледала и други предмети за украса, от
неблагородни метали

CPA: 25.99.25

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от
неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове,
тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от
неблагородни метали

25.99.25.30

Телени копчета, кукички, капси и подобни артикули, за облекло, обувки,
чергила, чанти или всякакви видове конфекции или екипировки, от небла
городни метали, с изключение на носачи за карабинки, нитове, секретни
копчета и копчета-закопчалки

S

25.99.25.50

Нитове, тръбовидни или с разцепено стебло, от неблагородни метали

S

S

S

S
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S

25.99.25.70

Изделия като закопчалки, закопчалки с обков и т.н., и части за тях, от
неблагородни метали

CPA: 25.99.26

Гребни винтове и техните лопатки

25.99.26.00

Гребни винтове и техните лопатки

CPA: 25.99.29

Други изделия от неблагородни метали, н.д.

25.99.29.10 z

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии и техните
части

25.99.29.11

Котви, котвички и части за тях, от желязо или стомана (без анкери за
влагане в зидария)

kg

S

25.99.29.13

Изделия от нековък чугун, некласифицирани другаде

kg

S

S2

25.99.29.19

Изделия, отлети, от желязо или стомана, некласифицирани другаде

kg

S

S2

25.99.29.22

Изделия, ковани или щамповани, от желязо или стомана, некласифицирани
другаде

kg

S

S2

25.99.29.25

Завършени изделия от желязна/стоманена тел, капани за дивеч, мишки и т.н.,
вързалки за снопи и фуражи, халки за ноздри на животни, куки за креватни
пружини, месарски куки, скоби за корнизи и первази, кошчета за хартия, без
рамки за абажури

kg

S

25.99.29.28 z

Фиби за коса; ролки за коса, щипки за коса и подобни изделия за фризури и
техните части, от метал (без електронагревателни апарати за фризьорски
цели)

kg

S

25.99.29.29

Гребени за ресане, шноли за коса и подобни изделия (без тези от втвърден
каучук или пластмаси, електронагревателни апарати за фризьорски цели)

kg

S

25.99.29.31

Стълби и стълбички от желязо или стомана (без ковани или щамповани)

p/st

S

S2

25.99.29.33

Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или
стомана

kg

S

S2

25.99.29.35

Барабани за кабели, маркучи и други изделия, от желязо или стомана

kg

S

S2

25.99.29.37

Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия,
използвани в строителството, от желязо или стомана (без ковани или щампо
вани)

kg

S

S2

25.99.29.45

Изделия от желязо или стомана, неупоменати другаде

S

S2

25.99.29.55

Изделия от алуминий, некласифицирани другаде

kg

S

S2

25.99.29.58

Изделия от мед, некласифицирани другаде

kg

S

S2

25.99.29.60

Други изделия от калай, некласифицирани другаде

kg

T

25.99.29.72

Изделия от цинк, некласифицирани другаде

kg

T

25.99.29.74

Други изделия от олово, некласифицирани другаде

kg

T

25.99.29.79

Други изделия от никел, некласифицирани другаде

kg

S

25.99.29.82

Камбани, звънчета, гонгове и подобни изделия, неелектрически, от небла
городни метали

kg

S

p/st

S

S

S2

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/171

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

25.99.29.83

Гъвкави тръби от желязо или стомана (без каучукови тръби с външно
метално укрепване, гъвкави тръби, превърнати в части на машини или
превозни средства)

kg

S

25.99.29.85

Гъвкави тръби от неблагородни метали, различни от каучуковите тръби с
външно метално укрепване, гъвкавите тръби (превърнати в части на машини
или превозни средства), от желязо или стоманата

kg

S

25.99.29.87

Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и
различни знаци, неелектрически, от неблагородни метали

kg

S

25.99.29.95

Постоянни магнити и изделия, предназначени да станат постоянни магнити,
от метал

kg

S

NACE: 26.11

Производство на електронни елементи

CPA: 26.11.11

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни
предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби

26.11.11.00

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници; телевизионни пред
авателни тръби; други електроннолъчеви тръби

CPA: 26.11.12

Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби

26.11.12.00

Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти, лампи и тръби

CPA: 26.11.21

Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци

26.11.21.20

p/st

S

p/st

S

Полупроводникови диоди

p/st

S

26.11.21.50

Транзистори, различни от фототранзисторите

p/st

S

26.11.21.80

Полупроводникови тиристори, диаци и триаци

p/st

S

CPA: 26.11.22

Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях

26.11.22.20

Полупроводникови светодиоди (LED)

p/st

S

26.11.22.40

Полупроводникови фоточуствителни елементи; слънчеви клетки, фотодиоди,
фототранзистори и други

p/st

S

26.11.22.60

Полупроводникови елементи (без полупроводникови фоточуствителни
елементи, фотоволтаични клетки, тиристори, диаци и триаци, транзистори,
диоди и светодиоди)

p/st

S

26.11.22.80

Монтирани пиезоелектрически кристали (включително кварц, осцилатор и
резонатори)

p/st

S

CPA: 26.11.30

Електронни интегрални схеми

26.11.30.03

Multichip интегрални схеми — процесори и контролери, дори комбинирани
с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, часовник, схеми за
синхронизация или други схеми

p/st

S
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26.11.30.06

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — процесори и контролери,
дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели,
часовник, схеми за синхронизация или други схеми

p/st

S

26.11.30.23

Multichip интегрални схеми — памети

p/st

S

26.11.30.27

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — динамични памети за
четене и запис с произволен достъп (D-RAMs)

p/st

S

26.11.30.34

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — статични MOS памети за
четене и запис с произволен достъп (S-RAMs), вкл. свръхбързи памети за
четене и запис с произволен достъп (cache-RAMs)

p/st

S

26.11.30.54

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — памети само за четене,
програмируеми, изтриваеми с ултравиолетови лъчи (EPROMs)

p/st

S

26.11.30.65

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — памети само за четене,
програмируеми, (E2PROMs) с електрическо изтриване, вкл. FLASH E2PROMs

p/st

S

26.11.30.67

Електронни интегрални схеми (без Multichip) — други памети

p/st

S

26.11.30.80

Електронни интегрални схеми — усилватели

p/st

S

26.11.30.91

Други Multichip интегрални схеми, некласифицирани другаде

p/st

S

26.11.30.94

Други електронни интегрални схеми, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 26.11.40

Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.

26.11.40.10

Грамофонни мембрани за дискове или механично записвани озвучени филми

p/st

S

26.11.40.40

Части за електроннолъчеви тръби и за електронни лампи и тръби с топъл
катод, студен катод или фотокатод, некласифицирани другаде

S

S2

26.11.40.70

Части за диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи, полу
проводникови фоточуствителни елементи и фотоволтаични клетки,
светодиоди и монтирани пиезоелектрически кристали

S

S2

26.11.40.90

Части за интегрални схеми и електронни микромодули (без схеми, състоящи
се изцяло от пасивни елементи)

S

S2

CPA: 26.11.50

Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи — пътечки и контактни площадки

26.11.50.20

Многослойни печатни платки, съдържащи само проводящи елементи
(пътечки) и контактни площадки

p/st

S

26.11.50.50

Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи (пътечки) и
контактни площадки (без многослойните печатни платки)

p/st

S

NACE: 26.12

Производство на монтирани печатни платки

CPA: 26.12.10

Монтирани печатни платки
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26.12.10.80

Пасивни вериги (включително вериги от съпротивления и/или кондензатори)
(без матрици от съпротивления върху микросхемен кристал, матрици от
кондензатори върху микросхемен кристал, платки, съдържащи активни
елементи, хибридни схеми)

S

CPA: 26.12.20

Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри

26.12.20.00 z

Мрежово комуникационно оборудване (напр. мрежови концентратори,
маршрутизатори, междумрежови интерфейси) за LAN и WAN мрежи и
звукови, видео-, регулиращи, мрежови и подобни карти за машини за авто
матична обработка на данни

CPA: 26.12.30

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти)

26.12.30.00

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (smart карти)

NACE: 26.20

Производство на компютърна техника

CPA: 26.20.11

Преносими компютри — лаптопи, таблети и подобни компютри

26.20.11.00

Преносими компютри (лаптопи) и електронни органайзери

CPA: 26.20.12

Касови терминали (POS), банкомати (ATM’s) и подобни машини, които могат да се включат към
компютър или в мрежа

26.20.12.00

Касови терминали (POS), банкомати (ATM) и подобни машини, които могат
да се включат към машина или мрежа за обработка на информация

CPA: 26.20.13

Настолни компютри

26.20.13.00

Настолни компютри

CPA: 26.20.14

Системи за обработка на информация, цифрови

26.20.14.00

Системи за обработка на информация, цифрови

CPA: 26.20.15

Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове
устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство

26.20.15.00

Други цифрови машини за автоматична обработка на информация,
съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните
видове устройства: запаметяващо устройство, входно устройство или
изходно устройство

CPA: 26.20.16

Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо
устройство

26.20.16.10 *

Принтери, пригодени за свързване към машини за автоматична обработка на
данни или в мрежа

p/st

S

26.20.16.20 *

Машини, изпълняващи само една от посочените функции — копиране или
предаване по факс, пригодени за свързване към машина за автоматична
обработка на данни или в мрежа

p/st

S

26.20.16.50

Клавиатури

p/st

S

26.20.16.60

Други входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи
корпус запаметяващо устройство

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

L 309/174

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

CPA: 26.20.17

Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри

26.20.17.00

Монитори и видеопрожекционни апарати, главно предназначени за системи
за автоматична обработка на данни

CPA: 26.20.18

Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции — печатане,
копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа

26.20.18.00

Многофункционални апарати, машини, изпълняващи две или повече от посо
чените функции — печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за
свързване към машина за автоматична обработка на данни или в мрежа

CPA: 26.20.21

Запаметяващи устройства

26.20.21.00

Запаметяващи устройства

CPA: 26.20.22

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис

26.20.22.00

Носители за запаметяване на данни от външен източник („компакт флаш
карти“ или „електронни карти“) чрез полупроводникови елементи, без запис

CPA: 26.20.30

Други системи за обработка на информация, н.д.

26.20.30.00 z

Други устройства на машини за автоматична обработка на информация (без
мрежово комуникационно оборудване (напр. мрежови концентратори,
маршрутизатори, междумрежови интерфейси) за LAN и WAN мрежи и
звукови, видео-, мрежови и подобни карти за машини за автоматична
обработка на данни)

CPA: 26.20.40

Части и принадлежности за компютърна техника

26.20.40.00

Части и принадлежности за машини от позиция 8471 по ХС; части и
принадлежности, еднакво пригодени за употреба с машини от две или
повече от позиции 8469 — 8472 по ХС

NACE: 26.30

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

CPA: 26.30.11

Предаватели с вграден приемник

26.30.11.00

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия с вграден
приемателен апарат

CPA: 26.30.12

Предаватели без вграден приемник

26.30.12.00

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия без вграден
приемателен апарат

CPA: 26.30.13

Телевизионни камери

26.30.13.00

Телевизионни камери (включително камери за затворени телевизионни
системи за наблюдение) (без видеокамери)

CPA: 26.30.21

Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки

26.30.21.00

Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки

CPA: 26.30.22

Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи

26.30.22.00

Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи

p/st

S

p/st

S

p/st

S

kg

S

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 26.30.23

Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл.
апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи)

26.30.23.10

Базови станции

p/st

S

26.30.23.20

Апарати за приемане, преобразуване, предаване или регенериране на глас,
образ или на други данни, вкл. апарати за комутация и за маршрутизация

p/st

S

26.30.23.30

Телефонни апарати (без апарати за жична телефония с безжични слушалки и
за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи); видеофони

p/st

S

26.30.23.40 z

Носими приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване
на хора (пейджъри)

p/st

S

26.30.23.70

Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни,
вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (като LAN или
WAN мрежи), различни от апарати за предаване или приемане от позиции
8443, 8525, 8527 или 8528 по ХС

p/st

S

CPA: 26.30.30

Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства

26.30.30.00 z

Части за електрически телефонни или телеграфни апарати

CPA: 26.30.40

Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни
предаватели и телевизионни камери

26.30.40.10

Телескопични и пръчковидни антени за портативни апарати и за апарати,
предназначени за инсталиране в автомобилни превозни средства, изклю
чително или главно предназначени за апаратите от позиции 8525 —
8528 по ХС

p/st

S

26.30.40.35

Външни антени за телевизионни или радиоприемници за приемане на спът
никови програми (включително роторни системи) (без антенни усилватели и
радиочестотни осцилатори)

p/st

S

26.30.40.39

Външни антени за телевизионни или радиоприемници (включително
роторни системи) (без тези с приемане чрез сателит, антенни усилватели и
радиочестотни осцилатори)

p/st

S

26.30.40.40 z

Антени и антенни отражатели за всички видове апарати от позиция 8517 по
ХС; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

26.30.40.50

Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, вкл. тези за вграждане
в апаратите (без антенни усилватели и радиочестотни осцилатори)

26.30.40.60

Други антени и части, предназначени да бъдат използвани единствено или
основно с апаратите от позиции 8525 — 8528 по ХС

S

26.30.40.65 *

Органични светодиодни (OLED) модули и OLED панели за телевизионни
приемници

S

26.30.40.70

Мебели и корпуси (кутии) и други части за телевизионни и радиопри
емници, за телевизионни камери и т.н.; части, предназначени да бъдат
използвани единствено или основно с телевизионни камери, приемателни
апарати за радиоразпръскване или телевизия, и монитори и прожекционни
апарати, некласифицирани другаде (без антени, електронни сглобки и части
за монитори и прожекционни апарати от вид, използван единствено или
основно в машини за автоматична обработка на данни)

S

S

S
p/st

S2

S2

S

S2
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CPA: 26.30.50

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

26.30.50.20

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и
подобни апарати (без използваните за моторни превозни средства или
сгради)

p/st

S

26.30.50.80

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и
подобни апарати, за сгради

p/st

S

NACE: 26.40

Производство на битова електроника

CPA: 26.40.11

Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на
звук или с часовниково устройство

26.40.11.00

Приемателни апарати за радиоразпръскване (без автомобилни), които могат
да работят без външен източник на енергия

CPA: 26.40.12

Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия

26.40.12.70

Приемателни апарати за радиоразпръскване за моторни превозни средства, с
апарат за записване или възпроизвеждане на звук

p/st

S

26.40.12.90

Приемателни апарати за радиоразпръскване за моторни превозни средства,
некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 26.40.20

Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане
на звук или образ

26.40.20.20

Блокове за настройка за CTV/VCR и кабелни телевизионни приемници
(цветни видеотунери) (без тези с изолирани високочестотни телевизионни
сигнали)

p/st

S

26.40.20.40

Цветни телевизионни прожекционни апарати

p/st

S

26.40.20.90

Други телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат
за записване или възпроизвеждане на звук или образ, некласифицирани
другаде

p/st

S

CPA: 26.40.31

Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук

26.40.31.00

Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане
на звук

CPA: 26.40.32

Магнетофони и други апарати за записване на звук

26.40.32.00

Магнетофони и други апарати за записване на звук

CPA: 26.40.33

Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ

26.40.33.00

Видеокамери

CPA: 26.40.34

Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са
основно предназначени за компютрите

26.40.34.00

Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни
приемници и които не са основно предназначени за системи за автоматична
обработка на информация

CPA: 26.40.41

Микрофони и техните стойки

26.40.41.00

Микрофони и техните стойки (без безжични микрофони с предавател)

CPA: 26.40.42

Високоговорители; слушалки дори комбинирани с микрофон

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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26.40.42.35

Единични високоговорители, монтирани в кутия (включително рамки или
мебели, предназначени основно за монтиране на високоговорители)

p/st

S

26.40.42.37

Два или повече високоговорители, монтирани в една и съща кутия (вклю
чително рамки или мебели, предназначени основно за монтиране на висо
коговорители)

p/st

S

26.40.42.39

Високоговорители (включително модули за управление на високоговорители,
рамки или мебели, предназначени основно за монтиране на високогово
рители) (без монтираните в кутия)

p/st

S

26.40.42.70

Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от
микрофон и един или повече високоговорители (без авиаторските,
телефонни апарати, безжични микрофони с предавател, слухови апарати)

p/st

S

CPA: 26.40.43

Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

26.40.43.55

Усилватели, използвани в телефонията или за измерване (без високочестотни
или средночестотни усилватели)

p/st

S

26.40.43.59

Аудиочестотни електрически усилватели (включително висококачествени
усилватели) (без високочестотни или средночестотни усилватели, изпол
званите в телефонията или за измерване)

p/st

S

26.40.43.70

Електрически апарати за усилване на звука (включително високоговорителни
уредби с микрофон и говорител)

p/st

S

CPA: 26.40.44

Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д.

26.40.44.00 z

Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия (без портативни
приемници за системите за повикване или издирване на хора и комбини
раните с радиоприемник)

p/st

S

CPA: 26.40.51

Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ

26.40.51.50

Скъпоценни или полускъпоценни камъни за игли или върхове

26.40.51.70

p/st

Препратка
към
бележките

S

S2

Други части и принадлежности за апарати от позиции 8519 и 8521 по ХС

S

S2

26.40.51.80

Части за апарати от позиция 8518 по ХС

S

S2

26.40.51.90 *

LED модули за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD) от позиции 8525
— 8528 (с изкл. на тези за компютърни монитори)

S

CPA: 26.40.52

Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели

26.40.52.00

Части за радиоприемници и предаватели

CPA: 26.40.60

Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри,
развиващи сръчност, с електронен индикатор

26.40.60.50

Конзоли за видеоигри (без работещи посредством плащане)

NACE: 26.51

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

CPA: 26.51.11

Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация

S

p/st

S

S2
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26.51.11.20

Навигационни компаси (включително магнитни компаси, жирокомпаси,
стойки за компаси, топографски компаси)

p/st

S

26.51.11.50

Уреди и апарати за въздушна или космическа навигация, различни от
компасите

p/st

S

26.51.11.80

Уреди и апарати за навигация (включително морска или речна навигация)
(без тези за въздушна или космическа навигация, компаси)

p/st

S

26.51.11.90 *

Приемници за радионавигация (с изкл. на апарати за радиозасичане и радио
сондиране (радари))

CPA: 26.51.12

Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океаног
рафия, хидрология, метеорология или геофизика

26.51.12.00

Теодолити и тахиметри (тахометри); други уреди и апарати за геодезия,
хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика

CPA: 26.51.20

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за
радиотелеуправление

26.51.20.20

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

26.51.20.60 *

Радионавигационни апарати (с изкл. на приемници и апарати за радиоза
сичане и радиосондиране (радари))

26.51.20.80

Апарати за радиотелеуправление (включително за кораби, безпилотни
летателни апарати, ракети, играчки и модели на кораби или самолети, за
машини, за взривяване на мини)

CPA: 26.51.31

Везни с чувствителност 5 сg или по-голяма

26.51.31.00

Везни с чувствителност 5 сg или по-голяма, със или без теглилки; части и
принадлежности за тях

CPA: 26.51.32

Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане

26.51.32.00

Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или
смятане

CPA: 26.51.33

Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д.

26.51.33.00

Микрометри, шублери и калибри и шаблони (с изключение на калибрите
без регулиращи устройства, включени в подпозиция 9031 80 по ХС)

CPA: 26.51.41

Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

26.51.41.00

Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

CPA: 26.51.42

Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи

26.51.42.00 z

Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи

CPA: 26.51.43

Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство

26.51.43.00

Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство

CPA: 26.51.44

Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника

26.51.44.00

Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника

S

p/st

p/st

S

S
S

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 26.51.45

Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д.

26.51.45.00 z

Уреди и апарати за измерване или проверка на електрически величини,
некласифицирани другаде

CPA: 26.51.51

Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри

26.51.51.10

Термометри, с течност, с директно отчитане, некомбинирани с други уреди
(без медицински и ветеринарни)

p/st

S

26.51.51.35

Електронни термометри и пирометри, некомбинирани с други уреди (без
тези с течност)

p/st

S

26.51.51.39

Термометри, некомбинирани с други уреди и без течност, некласифицирани
другаде

p/st

S

26.51.51.50

Барометри, некомбинирани с други уреди (включително барометрични висо
комери, симпиезометри)

p/st

S

26.51.51.75

Електронни гъстомери, влагомери и психрометри

p/st

S

26.51.51.79

Гъстомери, влагомери и психрометри, различни от електронните (вклю
чително хигрографи, термохигрографи, баро-термо-хигрографи, актинометри,
пагоскопи; без радиосонди за атмосферни проучвания)

p/st

S

CPA: 26.51.52

Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характе
ристики на течности или газове

26.51.52.35

Електронни дебитомери (без броячи, хидрометрични витла)

p/st

S

26.51.52.39

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на нивото на
течностите

p/st

S

26.51.52.55

Дебитомери, различни от елетронните (без броячи, хидрометрични витла)

p/st

S

26.51.52.59

Уреди и апарати за измерване или проверка на нивото на течности, различни
от електронните

p/st

S

26.51.52.71

Електронни датчици, сензори, индикатори и предаватели за измерване или
проверка на налягане

p/st

S

26.51.52.74

Спирални манометри или манометри с метална манометрична мембрана,
различни от електронните

p/st

S

26.51.52.79

Други уреди и апарати за измерване или проверка на налягане

p/st

S

26.51.52.83

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на променливи
характеристики на течности или газове (вкл. топломери, без тези за
измерване на налягане/дебит/ниво на течности)

p/st

S

26.51.52.89

Уреди и апарати за измерване или проверка на променливите характеристики
на течности или газове (вкл. топломери, без тези за измерване на налягане/
дебит/ниво на течности), различни от електронните

p/st

S

CPA: 26.51.53

Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д.

26.51.53.13

Електронни анализатори на газове или дим

p/st

S

26.51.53.19

Анализатори на газове или дим, различни от електронните

p/st

S

26.51.53.20

Хроматографи и апарати за електрофореза

p/st

S

26.51.53.30

Спектрометри, спектрофотометри и т.н., използващи оптичните лъчения

p/st

S

p/st

S
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26.51.53.81

Електронни pН-метри и rН-метри и други апарати за измерване на прово
димостта и електрохимични величини (включително използващите лабора
торна/експлоатационна среда, използващите наблюдение/контрол на
процеса)

p/st

S

26.51.53.83

Други електронни уреди и апарати за физични или химични анализи, некла
сифицирани другаде

p/st

S

26.51.53.95

Други неелектронни уреди и апарати за физични или химични анализи,
некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 26.51.61

Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи

26.51.61.00

Микроскопи, без оптичните; дифрактографи

p/st

S

CPA: 26.51.62

Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите

26.51.62.00

Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на мате
риалите

CPA: 26.51.63

Броячи за газове, течности или електричество

26.51.63.30

p/st

S

Броячи за газове (включително калибрирани)

p/st

S

26.51.63.50

Броячи за течности (включително калибрирани) (без помпи)

p/st

S

26.51.63.70

Броячи за електричество (включително калибрирани) (без волтметри, ампер
метри, ватметри и подобни)

p/st

S

CPA: 26.51.64

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри

26.51.64.30

Броячи на обороти или на продукция, билярдни броячи, таксиметри, броячи
на изминато разстояние, крачкомери, ръчни броячи, измервателни уреди/
апарати за измерване на кратки интервали от време

p/st

S

26.51.64.53

Скоростомери за сухопътни превозни средства

p/st

S

26.51.64.55

Скоростомери и тахометри (без тези за сухопътни превозни средства)

p/st

S

CPA: 26.51.65

Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични

26.51.65.00

Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или
пневматични

CPA: 26.51.66

Уреди и машини за измерване или проверка, н.д.

26.51.66.20

Препратка
към
бележките

p/st

S

Изпитателни стендове

kg

S

26.51.66.90

Уреди, апарати и машини за измерване или проверка, некласифицирани
другаде

p/st

S

CPA: 26.51.70

Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка

26.51.70.15

Електронни термостати

p/st

S

26.51.70.19

Термостати, различни от електронните

p/st

S

26.51.70.30

Маностати

p/st

S
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p/st
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26.51.70.90

Инструменти и апарати за регулиране или проверка, некласифицирани
другаде

CPA: 26.51.81

Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни
апарати и апарати за радиотелеуправление

26.51.81.10 *

Части за апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) и за радио
навигационни апарати

CPA: 26.51.82

Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без
микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка)

26.51.82.00 z

Части и принадлежности за изделия от позиции 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми; части, некласифицирани другаде

CPA: 26.51.83

Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи

26.51.83.00

Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи

CPA: 26.51.84

Части и принадлежности за броячи

26.51.84.33

S

S

S

S2

S

S2

Части и принадлежности за броячи за електричество

S

S2

26.51.84.35

Части и принадлежности за броячи за газове и течности, без тези за помпи за
течности

S

S2

26.51.84.50

Части и принадлежности за изделия от позиция 9029 по ХС

S

S2

CPA: 26.51.85

Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и
машини за измерване или проверка, н.д.

26.51.85.30 z

Части и принадлежности за инструменти, апарати и машини от позиция
9031 по ХС, некласифицирани другаде

S

S2

26.51.85.50

Части и принадлежности за инструменти и апарати за автоматично регу
лиране или проверка

S

S2

CPA: 26.51.86

Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за
изпитване на механични характеристики на материалите

26.51.86.00

Части и принадлежности за инструменти и апарати от позиции 26.51.11 и
26.51.62

NACE: 26.52

Производство на часовници и часовникови механизми

CPA: 26.52.11

Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с
благородни метали

26.52.11.00

Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от небла
городни метали, покрити с благородни метали

CPA: 26.52.12

Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри

26.52.12.00

Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри

CPA: 26.52.13

Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства

26.52.13.00

Часовници за командни табла и подобни часовници за сухопътни, въздушни
или космически превозни средства или плавателни съдове (включително
хронографи за превозни средства)

CPA: 26.52.14

Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници

26.52.14.00

Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други
часовници

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 26.52.21

Часовникови механизми, комплектовани и сглобени

26.52.21.10

Часовникови механизми, комплектовани и сглобени

CPA: 26.52.22

Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях

26.52.22.10

Корпуси за часовници и части за тях

CPA: 26.52.23

Други части за часовници

26.52.23.10

Други части за часовници

CPA: 26.52.24

Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и
други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников
механизъм или със синхронен двигател

26.52.24.10

Апарати за регистриране на присъствието; апарати за отбелязване на часа и
датата

p/st

S

26.52.24.40

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм
или синхронен двигател (с изключение на часовници от позиции 9101 —
9105 по ХС, апарати за регистриране на присъствието и апарати за отбе
лязване на часа и датата)

p/st

S

26.52.24.70

Часовникови прекъсвачи, снабдени с часовников механизъм или със
синхронен двигател (включително прекъсвачи за включване и изключване
на захранващата верига на електрически апарати,

p/st

S

NACE: 26.60

Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

CPA: 26.60.11

Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания

26.60.11.15

Апарати с X- (рентгенови) лъчи, за медицинско, хирургическо, зъболекарско
или ветеринарно приложение (вкл. апарати за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия)

p/st

S

26.60.11.19

Апарати с X- (рентгенови) лъчи (без тези за медицинско, хирургическо,
зъболекарско или ветеринарно приложение)

p/st

S

26.60.11.30

Апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания, дори за медицинско,
хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително
апарати за рентгенофлуорография или рентгенотерапия

p/st

S

26.60.11.50

Тръби с X- (рентгенови) лъчи (без стъклени обвивки за тръби с X- (рен
тгенови) лъчи)

p/st

S

26.60.11.70

Апарати, генериращи X- (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение,
включително части от позиция 9022 по ХС

CPA: 26.60.12

Електромедицински диагностични апарати

26.60.12.30

Електрокардиографи

p/st

S

26.60.12.80

Електродиагностични апарати (без електрокардиографите), некласифицирани
другаде

p/st

S

CPA: 26.60.13

Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

26.60.13.00

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни апарати с инфра
червени или ултравиолетови лъчи

p/st

S

CPA: 26.60.14

Сърдечни стимулатори; слухови апарати

26.60.14.33

Слухови апарати, без части и принадлежности

p/st

S

p/st

S

S

S

S
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26.60.14.39

Части и принадлежности за слухови апарати (без тези за слушалки, усил
ватели и подобни)

S

26.60.14.50

Сърдечни стимулатори, без части и принадлежности

NACE: 26.70

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

CPA: 26.70.11

Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фото
графски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване

26.70.11.00

Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за
проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване
или намаляване

CPA: 26.70.12

Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микро
филми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография

26.70.12.50 z

Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри; фото
апарати, специално предназначени за подводна или въздушна фотография, за
медицински преглед на вътрешни органи или за лабораториите по съдебна
медицина или за съдебно идентифициране

CPA: 26.70.13

Цифрови фотоапарати

26.70.13.00

Цифрови фотоапарати

CPA: 26.70.14

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати

26.70.14.00 z

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други
фотоапарати (без цифрови фотоапарати, фотоапарати за изработване на отпе
чатващи клишета или цилиндри, както и фотоапарати, специално предназ
начени за подводна или въздушна фотография, за медицински преглед на
вътрешни органи или за лабораториите по съдебна медицина или за съдебно
идентифициране)

CPA: 26.70.15

Кинокамери

26.70.15.00

Кинокамери за филми

CPA: 26.70.16

Кинопрожекционни апарати

26.70.16.50

Кинопрожекционни апарати

CPA: 26.70.19

Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника

26.70.19.10

Светкавици (включително лампи за фотографски светкавици); фотографски
апарати за увеличаване или намалявяне; апарати за фотолаборатории; нега
тоскопи; екрани за прожектиране

26.70.19.90

Части и принадлежности за фотографска техника

CPA: 26.70.21

Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори
монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинема
тографски апарати за увеличаване или намаляване

p/st

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S2
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26.70.21.53

Призми, огледала и други оптични елементи, некласифицирани другаде

kg

S

26.70.21.55

Лещи, призми, огледала и други, от всякакви материали, монтирани, некла
сифицирани другаде

p/st

S

26.70.21.70

Обективи от всякакви материали, монтирани (без тези за снимачни апарати,
за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увели
чаване или намаляване)

p/st

S

26.70.21.80

Поляризиращи материали на листа или на плочи, немонтирани; филтри от
всякакви материали, монтирани

kg

S

CPA: 26.70.22

Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи

26.70.22.30

Бинокли (включително за нощно виждане)

p/st

S

26.70.22.50

Инструменти (без бинокли), като оптични телескопи

p/st

S

26.70.22.70

Оптични микроскопи, вкл. микроскопите за микрофотография, микрокине
матография или микропрожекция

p/st

S

CPA: 26.70.23

Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д.

26.70.23.10

Оптични мерници за оръжия; перископи; телескопи и т.н.

p/st

S

26.70.23.30

Лазери (без лазерни диоди, машини и апарати, включващи лазери)

p/st

S

26.70.23.90

Други оптични апарати и инструменти, некласифицирани другаде в глава 90
от ХС

CPA: 26.70.24

Оптични контролно-измервателни уреди

26.70.24.20

Далекомери

p/st

S

26.70.24.50

Други инструменти и апарати, използващи оптичните лъчения (ултравио
летови, видими, инфрачервени)

p/st

S

26.70.24.90

Експозиметри, стробоскопи, оптични инструменти, уреди и машини за
контрол на полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за
контрол на маски или решетки, използвани в процеса на производството
на полупроводникови прибори, профилпроектори и други контролно-измер
вателни оптични инструменти, уреди и машини

p/st

S

CPA: 26.70.25

Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия

26.70.25.10

Части и принадлежности (вкл. корпусите) за бинокли, далекогледи, други
уреди за астрономия (без апаратите за радиоастрономия)

S

S2

26.70.25.30

Части и принадлежности за оптични микроскопи от позиция 9011 по ХС

S

S2

CPA: 26.70.26

Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други
оптични елементи, уреди и апарати, н.д.

26.70.26.10 z

Части и принадлежности за оптични елементи, уреди и апарати от позиция
9013 по ХС

S

S2

26.70.26.30 z

Части и принадлежности за елементи, уреди и апарати от позиция
9031 41 00 по КН и за оптични елементи, уреди и апарати от позиция
9031 49 90 по КН

S

S2

S

29.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

L 309/185

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

NACE: 26.80

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

CPA: 26.80.11

Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани

26.80.11.00

Магнитни ленти и дискове, незаписани, за записване на звук или за
аналогични записвания

CPA: 26.80.12

Оптични носители, незаписани

26.80.12.00

Оптични носители, незаписани, за записване на звук или за аналогични
записвания (без стоки от глава 37 от ХС)

CPA: 26.80.13

Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани

26.80.13.00

Други носители за записване (вкл. матрици и форми за производство на
дискове)

CPA: 26.80.14

Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани

26.80.14.00

Карти, съдържащи магнитна писта

NACE: 27.11

Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

CPA: 27.11.10

Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 W; други двигатели за постоянен ток; генератори за
постоянен ток

27.11.10.10

Електрическидвигатели с мощност ≤ 37,5 W (вкл. синхронни с мощност
≤ 18 W, универсални и тези за постоянен и променлив ток)

p/st

S

27.11.10.30

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 37,5 W, но
≤ 750 W (без стартери за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

27.11.10.50

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 750 W, но ≤ 75 kW
(без стартери за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

27.11.10.70

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 75 kW, но
≤ 375 kW (без стартери за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

27.11.10.90

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 375 kW (без
стартери за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

CPA: 27.11.21

Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 W

27.11.21.00

Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 W

p/st

S

CPA: 27.11.22

Двигатели за променлив ток, еднофазни

27.11.22.30

Двигатели за променлив ток, еднофазни, с мощност ≤ 750 W

p/st

S

27.11.22.50

Двигатели за променлив ток, еднофазни, с мощност > 750 W

p/st

S

CPA: 27.11.23

Двигатели за променлив ток, с мощност ≤ 750 W, многофазни

27.11.23.00

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност ≤ 750 W

p/st

S

CPA: 27.11.24

Двигатели за променлив ток, с мощност > 750 W, но ≤ 75 kW, многофазни

27.11.24.03

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 0,75 kW, но
≤ 7,5 kW

p/st

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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27.11.24.05

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 7,5 kW, но
≤ 37 kW

p/st

S

27.11.24.07

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 37 kW, но ≤ 75 kW

p/st

S

CPA: 27.11.25

Двигатели за променлив ток, с мощност > 75 kW, многофазни

27.11.25.30

Тягови двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 75 kW

p/st

S

27.11.25.40

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност >
≤ 375 kW (без тягови двигатели)

75 kW, но

p/st

S

27.11.25.60

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 375 kW, но
≤ 750 kW (без тягови двигатели)

p/st

S

27.11.25.90

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 750 kW (без тягови
двигатели)

p/st

S

CPA: 27.11.26

Генератори за променлив ток (алтернатори)

27.11.26.10

Алтернатори с мощност ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.26.30

Алтернатори с мощност > 75 kVA, но ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.26.50

Алтернатори с мощност > 375 kVA, но ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.26.70

Алтернатори с мощност > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.31

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия

27.11.31.10

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез
компресия, с мощност ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.31.30

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез
компресия, с мощност > 75 kVA, но ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.31.50

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез
компресия, с мощност > 375 kVA, но ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.31.70

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез
компресия, с мощност > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.32

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи
апарати; електрически ротационни преобразуватели

27.11.32.33

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване с
мощност ≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.35

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване с
мощност > 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.50

Електрогенериращи агрегати (без тези за вятърни турбини и тези с бутален
двигател с искрово запалване)

p/st

S
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Ротационни преобразуватели

CPA: 27.11.41

Електрически трансформатори с течен диелектрик

27.11.41.20

L 309/187

Физ. измер.
P
единица

p/st

S

Трансформатори с течен диелектрик с мощност ≤ 650 kVA

p/st

S

27.11.41.50

Трансформатори с течен диелектрик с мощност > 650 kVA, но ≤ 10 000
kVA

p/st

S

27.11.41.80

Трансформатори с течен диелектрик с мощност > 10 000 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.42

Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 kVA

27.11.42.20

Измервателни трансформатори с мощност ≤ 1 kVA (включително за
измерване на напрежение)

p/st

S

27.11.42.40

Други трансформатори, некласифицирани другаде, с мощност ≤ 1 kVA

p/st

S

27.11.42.60

Други трансформатори, некласифицирани другаде, с мощност > 1 kVA, но
≤ 16 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.43

Други електрически трансформатори с мощност > 16 kVA

27.11.43.30

Трансформатори, некласифицирани другаде, с мощност > 16 kVA, но
≤ 500 kVA

p/st

S

27.11.43.80

Трансформатори, некласифицирани другаде, с мощност > 500 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.50

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори

27.11.50.13

Индуктивни бобини за газоразрядни лампи или тръби

p/st

S

27.11.50.15

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби (без индуктивни
бобини)

p/st

S

27.11.50.50 *

Зареждащи устройства за акумулатори

p/st

S

27.11.50.80

Индуктивни бобини (без индуктивни намотки, отклоняващи бобини за елек
троннолъчеви тръби, за газоразрядни лампи и тръби)

p/st

S

CPA: 27.11.61

Части за електрически двигатели и генератори

27.11.61.10 z

Части, изключително или главно предназначени за електрически двигатели и
генератори, електрогенериращи агрегати и ротационни преобразуватели (без
горивните клетки), некласифицирани другаде

CPA: 27.11.62

Части за електрически трансформатори и индуктори

27.11.62.03

Феритни ядра на трансформатори и индуктивни бобини

27.11.62.05

Препратка
към
бележките

S

S2

S

S2

Части за трансформатори и индуктивни бобини (без феритни ядра)

S

S2

27.11.62.08

Електронни сглобки за статични преобразуватели от видовете, използвани с
апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на
информация и техните единици, некласифицирани другаде

S

S2

NACE: 27.12

Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

CPA: 27.12.10

Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1 000 V

27.12.10.10

Стопяеми предпазители за напрежение > 1 kV

kg

p/st

S
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27.12.10.20

Автоматични прекъсвачи за напрежение > 1 kV

p/st

S

27.12.10.30

Секционни превключватели и прекъсвачи за напрежение > 1 kV

p/st

S

27.12.10.41 z

Гръмоотводи и ограничители на напрежение, за напрежение > 1 kV

p/st

S

27.12.10.90

Друга апаратура за прекъсване и т.н. на електрически вериги, за напрежение
> 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.21

Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 V

27.12.21.30

Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 kV и ток със сила ≤ 10 А

p/st

S

27.12.21.50

Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 kV и ток със сила > 10 А, но
≤ 63 А

p/st

S

27.12.21.70

Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 kV и ток със сила > 63 А

p/st

S

CPA: 27.12.22

Автоматични прекъсвачи на вериги за напрежение ≤ 1 000 V

27.12.22.30

Автоматични прекъсвачи за напрежение ≤ 1 kV и ток със сила ≤ 63 А

p/st

S

27.12.22.50

Автоматични прекъсвачи за напрежение ≤ 1 kV и ток със сила > 63 А

p/st

S

CPA: 27.12.23

Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 V

27.12.23.30

Апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 kV и ток със
сила ≤ 16 А (без стопяеми предпазители, автоматични прекъсвачи)

p/st

S

27.12.23.50

Апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 kV и ток със
сила > 16 А, но ≤ 125 А (без стопяеми предпазители, автоматични прекъс
вачи)

p/st

S

27.12.23.70

Апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 kV и ток със
сила > 125 А (без стопяеми предпазители, автоматични прекъсвачи)

p/st

S

CPA: 27.12.24

Релета за напрежение ≤ 1 000 V

27.12.24.33

Релета за напрежение ≤ 60 V и ток със сила ≤ 2 А

p/st

S

27.12.24.35

Релета за напрежение ≤ 60 V и ток със сила > 2 А

p/st

S

27.12.24.50

Релета за напрежение > 60 V, но ≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.31

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за
прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 V

27.12.31.30

Панели за цифрово управление, в които е вградена машина за автоматична
обработка на информация, за напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.50

Уреди за управление с програмируема памет, за напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.70

Други бази за електрическо управление и разпределение за напрежение
≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.32

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за
прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 V

27.12.32.03

Табла, шкафове и подобни комбинации от уреди за електрическо управление
или разпределение, за напрежение > 1 000 V, но ≤ 72,5 kV

p/st

S
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27.12.32.05

Табла, шкафове и подобни комбинации от уреди за електрическо управление
или разпределение, за напрежение > 72,5 kV

p/st

S

CPA: 27.12.40

Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.12.40.30

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни за апарати за
електрическо управление или разпределение (без оборудваните със съот
ветните им апарати)

p/st

S

27.12.40.90

Други части за апарати от позиции 8535, 8536 и 8537 по ХС

NACE: 27.20

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

CPA: 27.20.11

Първични акумулаторни елементи и батерии

27.20.11.10 *

Електрически батерии с манганов диоксид, алкални, под формата на цилин
дрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент (с изкл.
на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.15 *

Други електрически батерии с манганов диоксид, алкални (с изкл. на
негодните за употреба и на тези под формата на цилиндрични електрически
батерии, съдържащи един галваничен елемент)

p/st

S

27.20.11.20 *

Електрически батерии с манганов диоксид, неалкални, под формата на
цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент
(с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.25 *

Други електрически батерии с манганов диоксид, неалкални (с изкл. на
негодните за употреба и на тези под формата на цилиндрични електрически
батерии, съдържащи един галваничен елемент)

p/st

S

27.20.11.30 *

Първични акумулаторни елементи и батерии с живачен оксид (с изкл. на
негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.40 *

Първични акумулаторни елементи и батерии със сребърен оксид (с изкл. на
негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.50 *

Електрически батерии с литий, под формата на цилиндрични електрически
батерии, съдържащи един галваничен елемент (с изкл. на негодните за упот
реба)

p/st

S

27.20.11.55 *

Електрически батерии с литий, под формата на електрически батерии тип
„копче“, съдържащи един галваничен елемент (с изкл. на негодните за упот
реба)

p/st

S

27.20.11.60 *

Електрически батерии с литий (с изкл. на негодните за употреба и на тези
под формата на цилиндрични електрически батерии или електрически
батерии тип „копче“, съдържащи един галваничен елемент)

p/st

S

27.20.11.70 *

Въздушно-цинкови първични акумулаторни елементи и батерии (с изкл. на
негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.75 *

Сухи цинк-въглеродни първични акумулаторни батерии с напрежение
≥ 5,5 V, но ≤ 6,5 V (с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.11.90 *

Други първични акумулаторни елементи и батерии, електрически (с изкл. на
негодните за употреба, сухите цинк-въглеродни батерии с напрежение
≥ 5,5 V, но ≤ 6,5 V, тези с манганов диоксид, живачен оксид, сребърен
оксид и литий и въздушно-цинковите)

p/st

S

CPA: 27.20.12

Части за първични акумулаторни елементи и батерии

27.20.12.00

Части за първични акумулаторни елементи и батерии (без въглени за
батерии, за презаредими акумулаторни батерии)

S

S

Препратка
към
бележките

S2

S2
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CPA: 27.20.21

Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели

27.20.21.10 *

Оловни акумулатори от видовете, използвани за задействане на бутални
двигатели (стартерни батерии), работещи с течен електролит (с изкл. на
негодните за употреба)

p/st

S

27.20.21.20 *

Оловни акумулатори от видовете, използвани за задействане на бутални
двигатели (стартерни батерии), работещи с електролит, различен от течен
електролит (с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

CPA: 27.20.22

Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели

27.20.22.30 *

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с
квадратна или правоъгълна форма. Други оловни акумулатори от видове,
различни от използваните за задействане на бутални двигатели. Работещи с
течен електролит

ce/el

S

27.20.22.40 *

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с
квадратна или правоъгълна форма. Други оловни акумулатори от видове,
различни от използваните за задействане на бутални двигатели. Различни
от работещите с течен електролит

ce/el

S

CPA: 27.20.23

Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори

27.20.23.10 *

Херметически затворени никелово-кадмиеви акумулатори (с изкл. на
негодните за употреба)

p/st

S

27.20.23.20 *

Никелово-кадмиеви акумулатори, различни от херметически затворените (с
изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.23.30 *

Никелово-железни акумулатори (с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.23.40 *

Никел-металнохидридни акумулатори (с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.23.50 *

Литиево-йонни акумулатори (с изкл. на негодните за употреба)

p/st

S

27.20.23.95 *

Други електрически акумулатори

p/st

S

CPA: 27.20.24

Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори

27.20.24.10 *

Части за електрически акумулатори. Сепаратори

S

27.20.24.20 *

Части за електрически акумулатори. Различни от сепараторите

S

NACE: 27.31

Производство на кабели от оптични влакна

CPA: 27.31.11

Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна

27.31.11.00

Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна,
дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свър
зване

CPA: 27.31.12

Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които
не са изолирани поотделно

kg

S
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27.31.12.00

Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна (без състоящите се от
индивидуално изолирани влакна)

NACE: 27.32

Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

CPA: 27.32.11

Проводници за намотки

27.32.11.00

Проводници за намотки за електрическо приложение

CPA: 27.32.12

Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници

27.32.12.00

Изолирани коаксиални кабели и други електрически коаксиални
проводници с контролно и информационно предназначение, снабдени или
не с части за свързване

CPA: 27.32.13

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 V

27.32.13.80

Други електрически проводници, неснабдени с части за свързване, за
напрежение ≤ 1 000 V

CPA: 27.32.14

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 V

27.32.14.00

Изолирани електрически проводници за напрежение > 1 000 V (без
проводници за намотки, коаксиални кабели и други електрически коак
сиални проводници, комплекти проводници за запалителни свещи и други
комплекти проводници от видовете, използвани в сухопътни и въздушни
превозни средства и кораби)

NACE: 27.33

Производство на електроинсталационни изделия

CPA: 27.33.11

Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 V

27.33.11.00

Апаратура за прекъсване, превключване и разединяване на електрически
вериги за напрежение ≤ 1 kV (включително прекъсвачи, превключватели
и разединители с клавиш или бутон и ротативни прекъсвачи, превключ
ватели и разединители) (без релета)

CPA: 27.33.12

Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 V

27.33.12.00

Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 kV

CPA: 27.33.13

Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение
≤ 1 000 V, н.д.

27.33.13.10

Щепсели и щекери за коаксиални кабели за напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.30

Щепсели и щекери за печатни платки за напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.50

Щепсели и щекери (без тези за коаксиални кабели и печатни платки) за
напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.60

Сглобяеми елементи за електрически инсталации за напрежение ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.70

Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели за напрежение
≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.80

Други апарати за свързване към или на електрически вериги за напрежение
≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.33.14

Изолационни части от пластмаси

27.33.14.10

Пластмасови тръби и канали за полагане на електрически проводници

kg

S

27.33.14.30

Изолационни части от пластмаси за електрически машини, апарати или
инсталации (без електрически изолатори)

kg

S

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

p/st

S

p/st

S
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NACE: 27.40

Производство на лампи и осветители

CPA: 27.40.11

Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

27.40.11.00

Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

CPA: 27.40.12

Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

27.40.12.50

Халогенни лампи и тръби с волфрам, с нажежаема жичка (без тези с ултра
виолетови и инфрачервени лъчи) за мотоциклети и моторни превозни
средства

p/st

S

27.40.12.93

Халогенни лампи и тръби с волфрам, с нажежаема жичка, с напрежение
> 100 V (без тези с ултравиолетови и инфрачервени лъчи, за мотоциклети и
моторни превозни средства)

p/st

S

27.40.12.95

Халогенни лампи и тръби с волфрам, с нажежаема жичка, с напрежение
≤ 100 V (без тези с ултравиолетови и инфрачервени лъчи, за мотоциклети и
моторни превозни средства)

p/st

S

CPA: 27.40.13

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 W и за напрежение > 100 V, н.д.

27.40.13.00

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 W и напрежение
> 100 V, включително с рефлектори (без тези с ултравиолетови и инфра
червени лъчи, халогенни лампи и тръби с волфрам, с нажежаема жичка, и
изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“)

CPA: 27.40.14

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д.

27.40.14.60

p/st

Препратка
към
бележките

S

p/st

S

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, за мотоциклети или други моторни
превозни средства, без изделия, наречени „капсуловани фарове и прожек
тори“, халогенни лампи и тръби с волфрам

p/st

S

27.40.14.90

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 27.40.15

Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи

27.40.15.10

Газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи), луминес
центни, с топъл катод, с два цокъла

p/st

S

27.40.15.30

Газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи, с два цокъла),
луминесцентни, с топъл катод

p/st

S

27.40.15.50

Други газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи)

p/st

S

27.40.15.70

Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи

p/st

S

CPA: 27.40.21

Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на
енергия (например с батерии, акумулатори, магнети)

27.40.21.00

Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта
на сухи батерии, акумулатори, магнети (без тези за велосипеди или моторни
превозни средства)

CPA: 27.40.22

Електрически нощни и настолни лампи и лампиони

27.40.22.00

Електрически нощни и настолни лампи и лампиони

CPA: 27.40.23

Неелектрически осветители

27.40.23.00

Неелектрически лампи и осветителни тела

CPA: 27.40.24

Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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27.40.24.00

Светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия (вкл.
пътни знаци)

S

CPA: 27.40.25

Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена

27.40.25.00

Полилеи и други електрически осветителни тела за окачване или фиксиране
на таван или стена, без използваните за осветление на открити пространства,
улици и пътища

CPA: 27.40.30

Други осветители

27.40.30.10

p/st

S

Прожектори (включително за театрални сцени и фото и киностудия)

p/st

S

27.40.30.30

Електрически апарати за осветление или за визуална сигнализация, за
моторни превозни средства (без електрически лампи и тръби, с нажежаема
жичка, или газоразрядни лампи и тръби, изделия, наречени „капсуловани
фарове и прожектори“, лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени
лъчи и дъгови лампи)

kg

S

27.40.30.90

Електрически лампи и осветителни тела от пластмаси и други материали,
работещи с лампи с нажежаема или с луминесцентни тръби, включително
електрически гирлянди за коледни елхи и светодиодни лампи

p/st

S

CPA: 27.40.41

Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни

27.40.41.00

Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни
(вкл. за „капсуловани фарове и прожектори“, лампи и тръби с ултравио
летови или инфрачервени лъчи, дъгови лампи)

CPA: 27.40.42

Части за осветители

27.40.42.30

S

S2

Части за преносими електрически лампи, предназначени да функционират с
помощта на сухи батерии, акумулатори, магнети (без тези за велосипеди или
моторни превозни средства)

S

S2

27.40.42.50

Части (без тези от стъкло или пластмаси) за лампи и осветителни тела,
светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули,
неупоменати другаде

S

NACE: 27.51

Производство на битови електроуреди

CPA: 27.51.11

Хладилници и замразители за домакинска употреба

27.51.11.10

Комбинации от хладилници и замразители, снабдени с отделни външни
врати

p/st

S

27.51.11.33

Хладилници за домакинска употреба (включително компресорни, елек
трически абсорбционни), без тези за вграждане

p/st

S

27.51.11.35

Компресорни хладилници за вграждане

p/st

S

27.51.11.50

Хоризонтални замразители с вместимост ≤ 800 l

p/st

S

27.51.11.70

Вертикални замразители с вместимост ≤ 900 l

p/st

S

CPA: 27.51.12

Съдомиялни машини за домакинска употреба

27.51.12.00

Съдомиялни машини за домакинска употреба

p/st

S

CPA: 27.51.13

Перални и сушилни машини за домакинска употреба

27.51.13.00

Домакински перални и сушилни машини

p/st

S
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CPA: 27.51.14

Електрически одеяла

27.51.14.00

Електрически одеяла
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Вентилатори и въздухоочистители за домакинска употреба

27.51.15.30

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

p/st

S

Вентилатори за маса, под, стенни, таван, покриви или прозорци, с вграден
електрически двигател с мощност ≤ 125 W

p/st

S

27.51.15.80

Аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден венти
латор, чиято най-голяма хоризонтална стена ≤ 120 cm

p/st

S

CPA: 27.51.21

Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател

27.51.21.23

Прахосмукачки с вграден електрически двигател с мощност ≤ 1 500 W,
чиято торбичка за прах или друг контейнер има вместимост ≤ 20 l

p/st

S

27.51.21.25

Други прахосмукачки с вграден електрически двигател

p/st

S

27.51.21.70

Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоизстисквачки и зеленчу
коизстисквачки, с вграден електрически двигател, за бита

p/st

S

27.51.21.90

Други електромеханични уреди

kg

S

CPA: 27.51.22

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател

27.51.22.00

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател

p/st

S

CPA: 27.51.23

Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии

27.51.23.10

Сешоари

p/st

S

27.51.23.30

Фризьорски апарати, вкл. апарати за къдрене, маши за къдрене (без сешоари
и фризьорски каски)

p/st

S

27.51.23.50

Електронагревателни апарати за сушене на ръце

p/st

S

27.51.23.70

Електрически ютии

p/st

S

CPA: 27.51.24

Други битови електронагревателни уреди

27.51.24.10

Уреди за почистване, работещи чрез вакуум, включително за сухо и мокро
почистване (без тези с вграден електрически двигател)

p/st

S

27.51.24.30

Битови електрически апарати за приготвяне на кафе или чай, вкл. съдър
жащите цедка (перколатори)

p/st

S

27.51.24.50

Битови електрически тостери, вкл. фурни за печене на хляб, картофи и други
хранителни продукти с малки размери

p/st

S

27.51.24.90

Битови електронагревателни уреди (без фризьорски апарати и сешоари,
апарати за затопляне на помещения и на почвата, водонагреватели,
потопяеми водонагреватели, ютии, микровълнови фурни, фурни, готварски
печки, котлони, грилове и скари, апарати за приготвяне на кафе или чай и
тостери)

p/st

S
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CPA: 27.51.25

Електрически бойлери и бързовари

27.51.25.30

Електрически водонагреватели с моментално загряване

p/st

S

27.51.25.60

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели (с изключение
на водонагревателите с моментално загряване)

p/st

S

CPA: 27.51.26

Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения

27.51.26.30

Електрически акумулиращи радиатори

p/st

S

27.51.26.50

Електрически радиатори, радиатори, отопляващи чрез конвекция, нагре
ватели с вграден вентилатор

p/st

S

27.51.26.90

Други електрически апарати за затопляне на помещения

p/st

S

CPA: 27.51.27

Микровълнови фурни

27.51.27.00

Битови микровълнови фурни

p/st

S

CPA: 27.51.28

Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на
хранителни продукти); грилове и скари

27.51.28.10

Битови електрически готварски печки с поне една фурна и котлон (вклю
чително комбинираните, работещи с газ и електричество)

p/st

S

27.51.28.30

Битови електрически котлони

p/st

S

27.51.28.50

Битови електрически грилове и скари

p/st

S

27.51.28.70

Битови електрически фурни за вграждане

p/st

S

27.51.28.90

Битови електрически фурни (без тези за вграждане, микровълнови фурни)

p/st

S

CPA: 27.51.29

Реотани

27.51.29.00

Реотани, без графитни

kg

S

CPA: 27.51.30

Части за битови електроуреди

27.51.30.10

Части за прахосмукачки

S

S2

27.51.30.30

Части за електромеханични уреди (без прахосмукачки) с вграден елек
трически двигател за бита

S

S2

27.51.30.50

Части за машинки за бръснене и за стригане с вграден електрически двигател

S

S2

27.51.30.70

Части за апарати от позиция 8516 по ХС

S

S2

NACE: 27.52

Производство на неелектрически битови уреди

CPA: 27.52.11

Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед

27.52.11.13

Уреди за готвене или затопляне на ястия с газ, от желязо или стомана, с
фурна (включително тези с допълнителни бойлери за централно отопление,
отделни фурни за газ и други горива)

p/st

S
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27.52.11.15

Уреди за готвене или затопляне на ястия с газ, от желязо или стомана
(включително тези с допълнителни бойлери за централно отопление, за газ
и други горива, без тези с фурна)

p/st

S

27.52.11.90

Други неелектрически битови уреди за готвене или затопляне на ястия, от
желязо, стомана или мед

p/st

S

CPA: 27.52.12

Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива

27.52.12.34

Битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с газ, от желязо
или стомана (включително нагреватели, скари, печки и мангали, за газ и
други горива, радиатори)

p/st

S

27.52.12.50

Битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с течни горива, от
желязо или стомана (включително нагреватели, скари, печки и мангали)

p/st

S

27.52.12.70

Битови уреди (без тези за готвене или затопляне на ястия) с твърди горива,
от желязо или стомана (включително нагреватели, скари, печки и мангали)

p/st

S

CPA: 27.52.13

Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух от стомана

27.52.13.00

Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, некласифи
цирани другаде, от желязо или стомана

p/st

S

CPA: 27.52.14

Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване

27.52.14.00

Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване или с акуму
лиращо излъчване

CPA: 27.52.20

Части за неелектрически битови уреди

27.52.20.00

Части от желязо или стомана за печки, готварски печки, устройства за
затопляне на ястия и подобни неелектрически уреди за домашна употреба

NACE: 27.90

Производство на други електрически съоръжения

CPA: 27.90.11

Електрически машини и апарати със специфична функция

27.90.11.50

Машини с функция за превод или за речник; антенни усилватели и други
електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати,
нито включени другаде в глава 85 от ХС (без зареждащи устройства за
акумулатори, солариуми и подобни апарати за получаване на тен)

CPA: 27.90.12

Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изола
ционни тръби

27.90.12.30

Електрически изолатори (без тези от стъкло и керамика)

kg

S

27.90.12.80

Изолационни части за електрическо приложение, от материали, различни от
керамика или пластмаси; изолационни тръби и техните части за свързване,
от неблагородни метали с вътрешна изолация

kg

S

CPA: 27.90.13

Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод, за електрическо приложение

27.90.13.30

Графитни електроди, използвани за пещи

p/st

S2

S

S

S

kg

S
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27.90.13.50

Графитни електроди (без тези за пещи)

kg

S

27.90.13.70

Графитни четки

kg

S

27.90.13.90

Изделия от графит или друг въглерод, за електрическо приложение (без
графитни електроди и четки)

kg

S

CPA: 27.90.20

Информационни табла с вградени течно-кристални индикатори или със светодиоди; електрически
апарати за звукова или визуална сигнализация

27.90.20.20

Информационни табла с вградени течнокристални индикатори (LCD)

kg

S

27.90.20.50

Информационни табла със светодиоди (LED)

kg

S

27.90.20.80

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация, некласифи
цирани другаде

kg

S

CPA: 27.90.31

Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически
машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика

27.90.31.09

Електрически поялници и пистолети за спояване

p/st

S

27.90.31.18

Електрически машини и апарати за твърдо или меко спояване (без поялници
и пистолети)

p/st

S

27.90.31.45

Електрически машини и апарати за електросъпротивително заваряване на
металите

p/st

S

27.90.31.54

Електрически машини и апарати за електродъгово или плазмено заваряване
на металите, изцяло или частично автоматични

p/st

S

27.90.31.63

Други машини и апарати за заваряване, ръчни, с обмазани електроди

p/st

S

27.90.31.72

Други машини и апарати за електродъгово заваряване в защитна газова среда

p/st

S

27.90.31.81

Електрически машини и апарати за спояване или заваряване на метали,
некласифицирани другаде

p/st

S

27.90.31.91

Електрически машини и апарати за заваряване на термопластични материали
(без спойки от вида, използван при производството на полупроводникови
устройства)

p/st

S

CPA: 27.90.32

Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от
метали или металокерамика

27.90.32.00

Части за машини и апарати от позиция 8515 по ХС

CPA: 27.90.33

Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д.

27.90.33.30

S

S2

Части за електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или
управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или
паркинги, пристанищни съоръжения или летища

S

S2

27.90.33.50

Части за апарати от позиция 8531 по ХС

S

S2

27.90.33.70

Части за електрически машини и апарати със специфично предназначение,
некласифицирани другаде

S

S2

27.90.33.90

Електрически части за машини или апарати, некласифицирани другаде

S
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CPA: 27.90.41

Инвертори, изправители и статични преобразуватели

27.90.41.30

Токоизправители (с изключение на тези от видовете, използвани с апаратите
за телекомуникация, машините за автоматична обработка на информация и
техните устройства)

p/st

S

27.90.41.40

Захранващи модули за апаратите за телекомуникация, машини за авто
матична обработка на информация и техните устройства

p/st

S

27.90.41.53

Инвертори с мощност ≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.55

Инвертори с мощност > 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.70

Статични преобразуватели (без токоизправители с поликристален полупро
водник, преобразуватели, предназначени специално за заваряване, без
оборудване за заваряване, зареждащи устройства за акумулатори, токоизпра
вители, инвертори)

p/st

S

27.90.41.90

Части за статични преобразуватели, некласифицирани другаде (без елек
тронни сглобки, използвани с апаратите за телекомуникация, машините за
автоматична обработка на информация и техните устройства)

CPA: 27.90.42

Горивни клетки

27.90.42.00 z

Горивни клетки

CPA: 27.90.43

Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 V

27.90.43.00 z

Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 kV

CPA: 27.90.44

Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и
съединители

27.90.44.00

Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове за
напрежение ≤ 1 kV с изолирани проводници и съединители

CPA: 27.90.45

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави;
ускорители на частици; генератори на сигнали

27.90.45.10

Ускорители на частици

kg

S

27.90.45.30

Генератори на сигнали

kg

S

27.90.45.50

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки (без
механични хидравлични или пневматични спирачки, управлявани чрез
елеткромагнитни устройства)

p/st

S

27.90.45.60

Електромагнити и електромагнитни подемни глави, и части за тях (без
магнити за медицинско приложение); патронници, държатели и подобни
магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране и части за
тях, некласифицирани другаде

kg

S

27.90.45.70

Солариуми и подобни апарати за добиване на тен

p/st

S

CPA: 27.90.51

Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Hz и с възможност да
абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)

27.90.51.00

Постоянни кондензатори за електрически мрежи от 50/60 Hz с възможност
да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 kvar

CPA: 27.90.52

Други постоянни електрически кондензатори

S

S2

S

p/st

kg

p/st

S

S

S

S2
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27.90.52.20

Постоянни електрически танталови или електролитни алуминиеви конден
затори (без силнотокови)

p/st

S

27.90.52.40

Други постоянни електрически кондензатори, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 27.90.53

Променливи или настройващи електрически кондензатори

27.90.53.00

Променливи или настройващи електрически кондензатори

p/st

S

CPA: 27.90.60

Незагряващи електрически резистори

27.90.60.35

Постоянни електрически съпротивления за мощност ≤ 20 W (без нагре
вателни съпротивления и постоянни съпротивления от въглерод, компози
ционни или слоести)

p/st

S

27.90.60.37

Постоянни електрически съпротивления за мощност > 20 W (без нагре
вателни съпротивления и постоянни въглеродни съпротивления, компози
ционни или слоести)

p/st

S

27.90.60.55

Променливи съпротивления, навити, за мощност ≤ 20 W

p/st

S

27.90.60.57

Променливи съпротивления, навити, за мощност > 20 W

p/st

S

27.90.60.80

Постоянни въглеродни съпротивления, композиционни или слоести (без
нагревателни съпротивления); електрически променливи съпротивления
(вкл. реостати и потенциометри) (без променливи съпротивления, навити, и
нагревателни съпротивления)

p/st

S

CPA: 27.90.70

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни
или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища

27.90.70.10

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление
на релсов път

27.90.70.30

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление
на шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни
съоръжения или летища

CPA: 27.90.81

Части за електрически кондензатори

27.90.81.00

Части за електрически кондензатори, постоянни, променливи или наст
ройващи

CPA: 27.90.82

Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри

27.90.82.00

Части за незагряващи електрически съпротивления, вкл. за реостати и потен
циометри

NACE: 28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

CPA: 28.11.11

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови

28.11.11.00

Извънбордови двигатели за придвижване на кораби

S

kg

p/st

S

S

S2

S

S2

S
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CPA: 28.11.12

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални
двигатели с искрово запалване

28.11.12.00

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие, с
искрово запалване, за придвижване на кораби (без извънбордови) и за
други цели (без авиационни двигатели и двигатели за превозни средства от
глава 87 от КН)

CPA: 28.11.13

Дизелови двигатели, без автомобилните

28.11.13.10 *

p/st

S

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или
дизелов двигател с термостартер) за колесни селскостопански или горски
трактори

p/st

S

28.11.13.11

Бутални двигатели за придвижване на кораби със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.15

Бутални двигатели за придвижване на кораби със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 200 kW, но ≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.19

Бутални двигатели за придвижване на кораби със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.20

Бутални двигатели за придвижване на железопътни превозни средства със
запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термос
тартер)

p/st

S

28.11.13.31

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност ≤ 15 kW

p/st

S

28.11.13.33

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност > 15 kW,
но ≤ 30 kW

p/st

S

28.11.13.35

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 30 kW, но
≤ 50 kW

p/st

S

28.11.13.37

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност > 50 kW,
но ≤ 100 kW

p/st

S

28.11.13.53

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 100 kW, но ≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.55

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 200 kW, но ≤ 300 kW

p/st

S

28.11.13.57

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 300 kW, но ≤ 500 kW

p/st

S

28.11.13.73

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 500 kW, но ≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.75

Бутални двигатели за промишлена употреба със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер) с мощност
> 1 000 kW

p/st

S
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CPA: 28.11.21

Парни турбини

28.11.21.60

Парни турбини

CPA: 28.11.22

Хидравлични турбини и колела

28.11.22.00

Хидравлични турбини и водни колела

CPA: 28.11.23

Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

28.11.23.00

Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

CPA: 28.11.24

Ветрогенератори

28.11.24.00

Електрогенериращи агрегати с вятърна енергия

CPA: 28.11.31

Части за парни турбини

28.11.31.00

Части за парни турбини

CPA: 28.11.32

Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите)

28.11.32.00

Части за хидравлични турбини и водни колела (вкл. регулаторите)

CPA: 28.11.33

Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

28.11.33.00

Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

CPA: 28.11.41

Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели

28.11.41.00

Части, изключително или главно предназначени за бутални двигатели с
искрово запалване, без части за авиационни двигатели

CPA: 28.11.42

Части за дизелови двигатели

28.11.42.00

Части, изключително или главно предназначени за бутални двигатели със
запалване чрез компресия

NACE: 28.12

Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

CPA: 28.12.11

Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри)

28.12.11.30

Хидравлични цилиндри

p/st

S

28.12.11.80

Пневматични механизми с праволинейно движение (включително цилиндри)

p/st

S

CPA: 28.12.12

Ротационни хидравлични и пневматични двигатели

28.12.12.00

Ротационни хидравлични и пневматични двигатели

p/st

S

CPA: 28.12.13

Маслено-хидравлични помпи

28.12.13.20

Хидравлични помпи (радиално-бутални помпи)

p/st

S

28.12.13.50

Хидравлични помпи (зъбни помпи)

p/st

S

kW

S

kW

S

kW

S

p/st

S

Препратка
към
бележките

S

S2

S

S2

S

S

S2

S

S2
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28.12.13.80

Хидравлични помпи (пластинкови/крилчати помпи)

CPA: 28.12.14

Хидравлични и пневматични вентили

28.12.14.20

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

p/st

S

Редуцирвентили, комбинирани с филтри или лубрификатори

kg

S

28.12.14.50

Вентили за масленохидравлични трансмисии

kg

S

28.12.14.80

Вентили за пневматични трансмисии

kg

S

CPA: 28.12.15

Хидравлични агрегати

28.12.15.30

Обемни хидравлични агрегати с възвратно-постъпателно действие, с помпи

p/st

S

28.12.15.80

Обемни ротационни хидравлични агрегати, с помпи

p/st

S

CPA: 28.12.16

Хидравлични системи

28.12.16.30

Хидравлични системи, с изпълнителни механизми по формата на цилиндри

p/st

S

28.12.16.80

Хидравлични системи, с изпълнителни механизми, различни от тези под
формата на цилиндри

p/st

S

CPA: 28.12.20

Части за хидравлични и пневматични двигатели

28.12.20.00

Части за маслено-хидравлично оборудване

NACE: 28.13

Производство на други помпи и компресори

CPA: 28.13.11

Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетон помпи

28.13.11.05

Помпи с устройство за измерване или предназначени да имат такова
устройство, за подаване на гориво или смазочни масла от видовете,
използвани в бензиностанциите, сервизите или гаражите

p/st

S

28.13.11.25

Помпи с устройство за измерване или предназначени да имат такова
устройство, за течности (без помпи за подаване на гориво или смазочни
масла от видовете, използвани в бензиностанциите, сервизите или гаражите)

p/st

S

28.13.11.45

Ръчни помпи за течности, с изключение на помпите с устройство за
измерване или предназначени да имат такова устройство

p/st

S

28.13.11.65

Помпи за гориво, масла или охлаждаща течност за двигатели с вътрешно
горене

p/st

S

28.13.11.85

Бетонпомпи

p/st

S

CPA: 28.13.12

Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото

28.13.12.20

Обемни помпи с възвратно-постъпателно движение на буталото, дозиращи

p/st

S

28.13.12.50

Бутални помпи с праволинейно движение на буталото

p/st

S

28.13.12.80

Обемни помпи с възвратно-постъпателно движение на буталото, мембранни

p/st

S

CPA: 28.13.13

Други обемни ротационни помпи за течности

28.13.13.20

Обемни помпи, ротационни, зъбни

p/st

S

28.13.13.40

Обемни помпи, ротационни, пластинкови/крилчати

p/st

S

S

Препратка
към
бележките

S2
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28.13.13.60

Обемни помпи, ротационни, винтови/червячни

p/st

S

28.13.13.80

Обемни помпи, ротационни (включително перисталтични помпи, помпи с
въртящи бутала и едновинтови помпи) (без хидравлични агрегати, зъбни
помпи, пластинкови/крилчати, винтови/червячни помпи)

p/st

S

CPA: 28.13.14

Други центробежни помпи за течности; други помпи

28.13.14.13

Потопяеми едностъпални ротодинамични помпи, пресушаващи и канализа
ционни

p/st

S

28.13.14.15

Потопяеми многостъпални ротодинамични помпи

p/st

S

28.13.14.17

Циркулационни помпи за централно отопление и топла вода

p/st

S

28.13.14.20

Ротодинамични помпи с нагнетателен отвор с диаметър ≤ 15 mm

p/st

S

28.13.14.30

Центробежни помпи с нагнетателен отвор с диаметър > 15 mm, помпи с
колела с канали, помпи със страничен канал, вихрови помпи и регене
ративни помпи

p/st

S

28.13.14.51

Центробежни помпи с нагнетателен отвор с диаметър > 15 mm, едностъ
пални, за единичен поток, моноблок

p/st

S

28.13.14.53

Центробежни помпи с нагнетателен отвор с диаметър > 15 mm, едностъ
пални, за единичен поток, с удължено съединение

p/st

S

28.13.14.55

Центробежни помпи с нагнетателен отвор с диаметър > 15 mm, едностъ
пални, многопоточни

p/st

S

28.13.14.60

Центробежни помпи с нагнетателен отвор с диаметър > 15 mm, многос
тъпални (включително с устройство за автоматично заливане)

p/st

S

28.13.14.71

Ротодинамични помпи, едностъпални, за смесени потоци или аксиални
помпи

p/st

S

28.13.14.75

Ротодинамични помпи, многостъпални, за смесени потоци или аксиални
помпи

p/st

S

28.13.14.80

Други помпи за течности; елеватори за течности

p/st

S

CPA: 28.13.21

Вакуум помпи

28.13.21.70

Бутално-ротационни вакуум помпи, пластинкови ротационни помпи, моле
кулярни помпи, помпи Рутс, дифузионни помпи, криостатни помпи и адсор
бционни помпи

p/st

S

28.13.21.90

Вакуум помпи от видовете, използвани изключително или главно за
производство на полупроводници или дисплеи с плосък екран; помпи с
воден пръстен

p/st

S

CPA: 28.13.22

Въздушни помпи, ръчни или крачни

28.13.22.00

Въздушни помпи, ръчни или крачни

p/st

S

CPA: 28.13.23

Компресори за хладилно оборудване

28.13.23.00

Компресори за хладилно оборудване

p/st

S

CPA: 28.13.24

Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят

28.13.24.00

Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да
се теглят

p/st

S

Препратка
към
бележките
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CPA: 28.13.25

Турбокомпресори

28.13.25.30

Турбокомпресори, едностъпални

p/st

S

28.13.25.50

Турбокомпресори, многостъпални

p/st

S

CPA: 28.13.26

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане

28.13.26.30

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото,
произвеждащи свръхналягане ≤ 15 bar, с дебит ≤ 60 m3/h

p/st

S

28.13.26.50

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото,
произвеждащи свръхналягане ≤ 15 bar, с дебит, > 60 m3/h

p/st

S

28.13.26.70

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото,
произвеждащи свръхналягане > 15 bar, с дебит ≤ 120 m3/h

p/st

S

28.13.26.90

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото,
произвеждащи свръхналягане > 15 bar, с дебит > 120 m3/h

p/st

S

CPA: 28.13.27

Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови

28.13.27.30

Обемни ротационни компресори, едновалови

p/st

S

28.13.27.53

Многовалови, винтови (червячни) компресори

p/st

S

28.13.27.55

Многовалови компресори (без винтовите (червячни) компресори)

p/st

S

CPA: 28.13.28

Други компресори

28.13.28.00

Въздушни помпи и аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с
вграден вентилатор, дори филтриращи, с най-голяма хоризонтална страна
> 120 cm (без вакуум помпи, ръчни или крачни въздушни помпи и компре
сори)

p/st

S

CPA: 28.13.31

Части за помпи и елеватори за течности

28.13.31.00

Части за помпи и елеватори за течности

CPA: 28.13.32

Части за въздушни или вакуум помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за
вентилатори и въздухоочистители

28.13.32.00

Части за въздушни или вакуум помпи, въздушни компресори или
компресори за газове, за вентилатори и въздухоочистители

NACE: 28.14

Производство на арматурни изделия

CPA: 28.14.11

Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани

28.14.11.20

Редуцирвентили за тръбопроводи, котли, резервоари, вани и подобни съдове,
от чугун или стомана (некомбинирани с филтри или лубрикатори)

kg

S

28.14.11.40

Редуцирвентили за тръбопроводи, котли, резервоари, вани и подобни съдове
(без тези от чугун или стомана и от комбинираните с филтри или лубрика
тори)

kg

S

28.14.11.60

Възвратни клапани за тръбопроводи, котли, резервоари, вани и подобни
съдове

kg

S

28.14.11.70

Вентили за вътрешни и външни гуми

kg

S

S

S

S2

S2
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28.14.11.80

Преливни или предпазни клапани за тръбопроводи, котли, резервоари, вани
и подобни съдове

kg

CPA: 28.14.12

Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление

28.14.12.33

Смесители за мивки, бидета, казанчета за тоалетни и т.н., без вентили за
редуциращи налягането или масленохидравлични/пневматични трансмисии,
възвратни клапани, преливни или предпазни клапани

kg

S

28.14.12.35

Кранове, затвори и клапани за мивки, бидета, казанчета за тоалетни и т.н.,
без вентили за редуциращи налягането или масленохидравлични/пнев
матични трансмисии, възвратни клапани, преливни клапани, предпазни
клапани и смесители

kg

S

28.14.12.53

Термостатни кранове за радиатори за централно отопление

kg

S

28.14.12.55

Кранове за радиатори за централно отопление (без термостатни кранове)

kg

S

CPA: 28.14.13

Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове

28.14.13.13

Регулиращи вентили за температура (без термостатни кранове за радиатори за
централно отопление)

kg

S

28.14.13.15

Регулиращи вентили за тръбопроводи, котли, резервоари и т.н., без вентили
за редуциращи налягането или масленохидравлични/пневматични тран
смисии, възвратни клапани, преливни клапани, предпазни клапани,
вентили за температура

kg

S

28.14.13.33

Други шибъри, от чугун

kg

S

28.14.13.35

Други шибъри, от стомана

kg

S

28.14.13.37

Други шибъри, други

kg

S

28.14.13.53

Вентилни кранове, от чугун

kg

S

28.14.13.55

Вентилни кранове, от стомана

kg

S

28.14.13.57

Други вентилни кранове

kg

S

28.14.13.73

Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове

kg

S

28.14.13.75

Дроселни кранове

kg

S

28.14.13.77

Мембранни кранове

kg

S

28.14.13.80

Други устройства

kg

S

CPA: 28.14.20

Части за арматурни изделия

28.14.20.00

Части за кранове, затвори, клапани и подобни устройства за тръбопроводи,
котли, резервоари, вани и подобни съдове (включително за редуцирвентили
и термостатни вентили)

NACE: 28.15

Производство на лагери, предавки и съединители

CPA: 28.15.10

Сачмени, ролкови или иглени лагери

28.15.10.30

Сачмени лагери

S

S

kg

Препратка
към
бележките

S

S2
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28.15.10.53

Лагери с конусни ролки, вкл. сглобки на конусите с конусните ролки

kg

S

28.15.10.55

Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

kg

S

28.15.10.57

Лагери с цилиндрични ролки (без ролкови лагери, иглени лагери)

kg

S

28.15.10.70

Иглени лагери

kg

S

28.15.10.90

Ролкови лагери (включително комбинирани сачмени/ролкови лагери) (без
лагери с конусни ролки, ролкови лагери с бъчвообразни ролки, иглени
лагери)

kg

S

CPA: 28.15.21

Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана

28.15.21.30

Втулково-ролкови вериги (галови) от желязо или стомана, от видовете,
използвани за велосипеди и мотоциклети

kg

S

28.15.21.50

Втулково-ролкови вериги (галови) от желязо или стомана (без видовете,
използвани за велосипеди и мотоциклети)

kg

S

28.15.21.70

Вериги с шарнирно свързване от желязо или стомана (без втулково-ролкови
вериги)

kg

S

CPA: 28.15.22

Трансмисионни валове и колена

28.15.22.30

Колена и колянови валове

kg

S

S2

28.15.22.50

Шарнирни (карданни) валове

kg

S

S2

28.15.22.70

Други валове

kg

S

S2

CPA: 28.15.23

Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки

28.15.23.30

Лагерни кутии (опори) с вградени сачмени или ролкови лагери

kg

S

28.15.23.50

Лагерни кутии (опори) без вградени сачмени или ролкови лагери, лагерни
черупки

kg

S

CPA: 28.15.24

Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори,
мултипликатори и скоростни регулатори

28.15.24.32

Предавателни кутии с цилиндрични зъбни колела, за стационарно
оборудване

kg

S

28.15.24.33

Предавателни кутии с конусни или цилиндричноконусни и цилиндрични
зъбни колела

kg

S

28.15.24.34

Предавателни кутии и т.н. с червячно зъбно колело

kg

S

28.15.24.40

Други предавателни кутии

kg

S

28.15.24.50

Предавателни кутии и други скоростни регулатори за машини и сухопътни/
морски превозни средства, без зъбни предавки

kg

S

28.15.24.73

Сачмено-винтови и ролково-винтови двойки

kg

S

S2
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kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

S2

S

S2

28.15.24.75

Други трансмисионни елементи (без зъбни предавки, сачмено-винтови и
ролково-винтови двойки, предавателни кутии и други скоростни регулатори)

CPA: 28.15.25

Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки)

28.15.25.00

Маховици и ролки, вкл. полиспастни ролки

CPA: 28.15.26

Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители)

28.15.26.00

Съединители и съединителни детайли, вкл. шарнирни съединители

CPA: 28.15.31

Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери

28.15.31.30

Сачми, ролки и игли за сачмени или ролкови лагери

28.15.31.50

Части за сачмени или ролкови лагери (без сачми, ролки и игли)

CPA: 28.15.32

Части за вериги с шарнирно свързване от стомана

28.15.32.00

Части за вериги с шарнирно свързване, от желязо или стомана

CPA: 28.15.39

Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д.

28.15.39.30

Части за лагерни кутии

S

S2

28.15.39.50

Части за трансмисии, гърбични и колянови валове, колена, лагерни черупки,
зъбни предавки, сачмено- или ролково-винтови двойки, предавателни кутии,
хидравлични преобразуватели; маховици, ролки, съединители, съединителни
детайли, шарнирни съединители

S

S2

NACE: 28.21

Производство на пещи и горелки

CPA: 28.21.11

Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери; механични скари,
механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства

28.21.11.30

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво

p/st

S

28.21.11.50

Горелки за захранване на огнища (вкл. комбинираните горелки), с твърдо
гориво или газ

p/st

S

28.21.11.70

Механични стокери (включително техните механични скари, механичните
устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства)

p/st

S

CPA: 28.21.12

Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за
хлебни и сладкарски изделия или бисквити)

28.21.12.30

Пещи за пържене, топене или други термични обработки на руди, пирити
или метали, неелектрически

p/st

S

28.21.12.70

Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне
на отпадъци (без пещи за пържене, топене или други термични обработки на
руди, пирити или метали, пещи за хляб, сушилни и пещи за крекинг)

kg

S

CPA: 28.21.13

Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за
термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби

28.21.13.30

Пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити, електрически

S

p/st

S

L 309/208

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Описание

Препратка
към
бележките

28.21.13.51

Електрически съпротивителни промишлени или лабораторни пещи с инди
ректно загряване, (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)

kg

S

28.21.13.53

Електрически промишлени или лабораторни пещи, действащи чрез индукция

kg

S

28.21.13.54

Електрически пещи (с изкл. на тези със съпротивително и индукционно
нагряване); оборудване за термично обработване на материали чрез
индукция, различно от пещи

kg

S

CPA: 28.21.14

Части за пещи и горелки

28.21.14.30

Части за горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с твърдо гориво
на прах или с газ, за механични стокери, механични скари, механичните
устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства

S

S2

28.21.14.50

Части за неелектрически промишлени или лабораторни пещи

S

S2

28.21.14.70

Части за промишлени или лабораторни пещи, електрически, функциониращи
чрез индукция, функциониращи чрез диелектрични загуби или апарати за
термична обработка

S

S2

NACE: 28.22

Производство на подемно-транспортни машини

CPA: 28.22.11

Полиспасти

28.22.11.30

Полиспасти с електрически двигател (без специално предназначените за
повдигане на превозни средства)

p/st

S

28.22.11.70

Полиспасти (без тези с електрически двигател, скипови подемници или
специално предназначените за повдигане на превозни средства)

p/st

S

CPA: 28.22.12

Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки
специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани

28.22.12.00

Лебедки и кабестани (без тези, предназначени за повдигане на превозни
средства)

CPA: 28.22.13

Крикове; подемни крикове за превозни средства

28.22.13.30

p/st

S

Неподвижни подемници, използвани в гаражите за повдигане на превозни
средства

p/st

S

28.22.13.50

Хидравлични крикове за повдигане на превозни средства (без използваните в
гаражите)

p/st

S

28.22.13.70

Крикове за повдигане на превозни средства (без неподвижни подемници,
използвани в гаражите, хидравлични крикове)

p/st

S

CPA: 28.22.14

Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за
разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообра
ботващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

28.22.14.20

Мостови кранове и мостови греди върху неподвижни носачи

p/st

S

28.22.14.33

Подвижни козлови
(обкрачващи) кари

контейнерообработващи

p/st

S

28.22.14.35

Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове и претоварващи мостове

p/st

S

28.22.14.40

Кулокранове и портални кранове

p/st

S

28.22.14.50

Самоходни подемни машини и устройства от видовете, които се придвижват
по релси и се използват на строителни обекти, в кариери и други обекти

p/st

S

кранове

върху

гуми

и
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28.22.14.60

Подемно-транспортни устройства, предназначени да бъдат монтирани върху
пътно превозно средство

p/st

S

28.22.14.70

Подемно-транспортни устройства (без мостови кранове и мостови греди,
кулокранове, портални кранове, претоварващи мостове, подвижни козлови
кранове или контейнерообработващи (обкрачващи) кари, самоходни
машини)

p/st

S

CPA: 28.22.15

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари; кари-влекачи, използвани в гарите

28.22.15.13

Самоходни товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство, с елек
тродвигател, с височина на подема ≥ 1 m

p/st

S

28.22.15.15

Самоходни товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство, с елек
тродвигател, с височина на подема < 1 m

p/st

S

28.22.15.30

Самоходни товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство, без
електродвигател

p/st

S

28.22.15.50

Товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство (без самоходни)

p/st

S

28.22.15.70

Кари, самоходни, неснабдени с подемно устройство, от видовете, използвани
в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на
къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите

p/st

S

CPA: 28.22.16

Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки

28.22.16.30

Асансьори и товароподемници, електрически

p/st

S

28.22.16.50

Асансьори и товароподемници (без електрически)

p/st

S

28.22.16.70

Ескалатори и движещи се пътеки

p/st

S

CPA: 28.22.17

Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или
материали

28.22.17.40

Пневматични подемници или транспортьори

p/st

S

28.22.17.50

Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, с кофа,
за стоки или материали

p/st

S

28.22.17.70

Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, с лента
или ремък, за стоки или материали

p/st

S

28.22.17.93

Ролкови транспортьори или конвейери за стоки или материали (без пнев
матични подемници или транспортьори, специално предназначените за
подземни работи, тези с кофа, лента или ремък)

p/st

S

28.22.17.95

Подемници, транспортьори или конвейери с непрекъснато действие за стоки
или материали (без пневматични подемници или транспортьори, специално
предназначените за подземни работи, тези с кофа, лента или ремък,
ролковите транспортьори или конвейери)

p/st

S

CPA: 28.22.18

Други подемно-транспортни машини

28.22.18.20

Въжени линии, седалкови влекове, ски влекове и механизми за теглене на
въжени железници

p/st

S
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28.22.18.40

Машини и устройства за повдигане, обработване, товарене или разтоварване,
неупоменати другаде

p/st

S

28.22.18.50

Товарачни машини, специално пригодени за използване в селското
стопанство

p/st

S

CPA: 28.22.19

Части за подемно-транспортни машини (без кранове)

28.22.19.30

Части за машини от позиции 8425, 8427 и 8428 по ХС (без асансьори,
товароподемници или ескалатори)

S

S2

28.22.19.50

Части за асансьори, товароподемници и ескалатори

S

S2

28.22.19.70

Части за самоходни кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете,
използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт
на стоки на къси разстояния, включително кари-влекачи от видовете,
използвани в гарите, неупоменати другаде

S

S2

CPA: 28.22.20

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки

28.22.20.00

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки за кранове,
екскаватори и други подобни изделия

kg

S

S2

NACE: 28.23

Производство на офис техника, без компютърната

CPA: 28.23.10

Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство

28.23.10.00

Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство

p/st

S

CPA: 28.23.21

Офис техника

28.23.21.10

Офис техника

p/st

S

CPA: 28.23.22

Части и принадлежности за офис техника без компютърната

28.23.22.10

Части и принадлежности за офис техника

NACE: 28.24

Производство на преносими инструменти с вграден двигател

CPA: 28.24.11

Преносими инструменти, с вграден електрически двигател

28.24.11.13

Електромеханични ръчни пробивни инструменти (дрелки), работещи без
външен източник на енергия

p/st

S

28.24.11.15

Електропневматични пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, за
ръчна употреба

p/st

S

28.24.11.17

Електромеханични ръчни пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид
(различни от работещите без външен източник на енергия и електропневма
тичните)

p/st

S

28.24.11.20

Електромеханични ръчни уреди, работещи без външен източник на енергия
(без пробивни инструменти (дрелки), триони)

p/st

S

28.24.11.23

Електромеханични ножовки

p/st

S

28.24.11.25

Електромеханични циркуляри

p/st

S

28.24.11.27

Електромеханични ръчни триони (без циркуляри и ножовки)

p/st

S

S
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28.24.11.50

Ръчни точилни машини, шлайфмашини и рендета, с вграден електрически
двигател, работещи с външен източник на енергия

p/st

S

28.24.11.80

Електромеханични ножици за подрязване на жив плет, косачки за трева,
култиватори за плевене

p/st

S

28.24.11.85

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, работещи с
външен източник на енергия (с изключение на триони, пробивни
инструменти (дрелки), точилни машини, шлайфмашини и рендета, елек
трически ножици за подрязване на жив плет, косачки за трева, култиватори
за плевене)

p/st

S

CPA: 28.24.12

Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател

28.24.12.40

Пневматични инструменти (включително с комбинирано ротативно и ударно
действие) за ръчна работа

p/st

S

28.24.12.60

Верижни триони с вграден неелектрически двигател

p/st

S

28.24.12.80

Хидравлични инструменти или инструменти с вграден неелектрически
двигател за ръчна работа (без верижни триони)

p/st

S

CPA: 28.24.21

Части за преносими инструменти, с вграден електрически двигател

28.24.21.00

Части за верижни триони и други ръчни инструменти с вграден елек
трически двигател (без тези за пневматични инструменти)

CPA: 28.24.22

Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател

28.24.22.50

Части за пневматични ръчни инструменти

NACE: 28.25

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

CPA: 28.25.11

Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове

28.25.11.30

Топлообменници

p/st

S

28.25.11.50

Апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове

p/st

S

CPA: 28.25.12

Апарати за климатизиране на въздух

28.25.12.20

Машини и апарати за климатизиране на въздуха, стенни или за прозорци,
образуващи цяло тяло или от вида split-systems (с разделени елементи)

p/st

S

28.25.12.40

Машини и апарати за климатизиране на въздуха в моторни превозни
средства

p/st

S

28.25.12.50

Машини и апарати за климатизиране с устройство за охлаждане (без тези за
моторни превозни средства, образуващите цяло тяло или от вида splitsystems (с разделени елементи)

p/st

S

28.25.12.70

Машини и апарати за климатизиране на въздуха, без устройство за
охлаждане; централи за обработка на въздуха в климатични инсталации,
регулаторни устройства/кутии за дебита в системи с променлив дебит на
въздуха, устройства с постоянен дебит и вентилаторни конвектори

p/st

S

CPA: 28.25.13

Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за
охлаждане или замразяване; термопомпи

28.25.13.33

Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване с вграден охладител или
изпарител, за замразени хранителни продукти

p/st

S

28.25.13.35

Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване с вграден охладител или
изпарител (без тези за замразени хранителни продукти)

p/st

S

S

S2

S

S2
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28.25.13.60

Мебели за охлаждане или замразяване с охладител или изпарител (без
комбинирани хладилници фризери, с отделни външни врати, хладилници
за домакинства, хладилни витрини и шкафове)

p/st

S

28.25.13.80

Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на
въздуха от позиция 8415 по ХС

p/st

S

28.25.13.90

Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

p/st

S

CPA: 28.25.14

Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д.

28.25.14.10

Машини и апарати за филтриране или пречистване на въздуха (без въздушни
филтри за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

28.25.14.30

Машини и апарати за филтриране и пречистване на газове (различни от
въздух и с изключение на тези, които работят на базата на каталитичен
метод, и изотопни сепаратори)

p/st

S

28.25.14.40

Машини и апарати за филтриране или пречистване на газове чрез ката
литичен метод (без въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене,
машини и апарати за филтриране или пречистване на въздуха)

p/st

S

28.25.14.50

Машини и апарати за филтриране и пречистване на газове с корпус от
неръждаема стомана и с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър,
непревишаващ 1,3 cm (без входни филтри за двигатели с вътрешно горене)

p/st

S

CPA: 28.25.20

Промишлени вентилатори

28.25.20.10

Вентилатори от видовете, използвани изключително или главно за охлаждане
на микропроцесори, апарати за телекомуникация, автоматични машини за
обработка на информация или елементи на автоматични машини за
обработка на информация

p/st

S

28.25.20.30

Аксиални вентилатори (без вентилатори за маса, за под, стенни, за прозорци,
за таван или за покриви, с вграден електродвигател, с мощност ≤ 125 W)

p/st

S

28.25.20.50

Центробежни вентилатори (без вентилатори за маса, за под, стенни, за
прозорци, за таван или за покриви, с вграден електродвигател, с мощност
≤ 125 W)

p/st

S

28.25.20.70

Вентилатори (без вентилатори за маса, за под, стенни, за прозорци, за таван
или за покриви, с вграден електродвигател, с мощност ≤ 125 W, аксиални и
центробежни вентилатори)

p/st

S

CPA: 28.25.30

Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.25.30.10

Части за машини и апарати за климатизиране на въздуха включително
кондензатори, абсорбери, изпарители и генератори)

28.25.30.30

Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително или замразително
съоръжение (включително изпарители, комплектовани охладители)

p/st

S

28.25.30.50

Части за хладилно оборудване, различно от това за битови нужди (вкл.
изпарители и кондензатори)

p/st

S

28.25.30.70

Части за оборудване за охлаждане или замразяване и термопомпи, неупо
менати другаде

S

S

Препратка
към
бележките

S2
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28.25.30.80

Части за машини, апарати, устройства и лабораторно оборудване, дори с
електрическо загряване, за обработване на материали чрез операции,
изискващи промяна на температурата, и за неелектрически нагреватели за
вода с моментално или акумулиращо загряване, некласифицирани другаде

S2

NACE: 28.29

Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

CPA: 28.29.11

Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или
ректификация

28.29.11.00

Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори;
апарати за дестилация или ректификация

CPA: 28.29.12

Апарати за филтриране или пречистване на течности

28.29.12.30

p/st

S

Машини и апарати за филтриране или пречистване на води

p/st

S

28.29.12.50

Машини и апарати за филтриране или пречистване на напитки, различни от
водата

p/st

S

28.29.12.70

Машини и апарати за разделяне на твърдата част от течностите или за
пречистване, без тези за напитки и вода, центрофуги и центрофугални
изстисквачки, маслени/горивни филтри за двигатели с вътрешно горене

p/st

S

CPA: 28.29.13

Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене

28.29.13.30

Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене

p/st

S

28.29.13.50

Входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене

p/st

S

CPA: 28.29.21

Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане на бутилки или други съдове

28.29.21.20

Машини и устройства за почистване или изсушаване на бутилки или други
съдове

p/st

S

28.29.21.50

Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване, капсуловане или
етикетиране на бутилки, кутии, туби, торби или други опаковки; машини и
устройства за газиране на напитки

p/st

S

28.29.21.80

Машини и апарати за пакетиране или опаковане на стоки (без тези за
пълнене, затваряне, запечатване, капсуловане или етикетиране на бутилки,
кутии, туби, торби или други опаковки)

p/st

S

CPA: 28.29.22

Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни
механични апарати, без тези за селскостопански цели

28.29.22.10

Пожарогасители

p/st

S

28.29.22.20

Шприцпистолети и подобни апарати

p/st

S

28.29.22.30

Пясъкоструйни и пароструйни машини и подобни апарати за изхвърляне на
струи (без пожарогасители, шприцпистолети и подобни апарати)

p/st

S

28.29.22.40

Други механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране

p/st

S

CPA: 28.29.23

Металопластични и механични уплътнители

28.29.23.00

Уплътнители и подобни съединения от метален листов материал,
комбиниран с други материали, или от два или повече листа от метал;
механични уплътнители

kg

S
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CPA: 28.29.31

Везни с автоматично действие, дозатори

28.29.31.30

Сумиращи устройства с непрекъснато и прекъснато действие

p/st

S

28.29.31.80

Автоматични гравиметрични машини за пълнене

p/st

S

CPA: 28.29.32

Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни

28.29.32.00

Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински
везни

CPA: 28.29.39

Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване

28.29.39.40

p/st

S

Други уреди и апарати за претегляне

p/st

S

28.29.39.60

Нивелири

p/st

S

28.29.39.75

Метри и мерителни линии

p/st

S

28.29.39.79

Ръчни инструменти за измерване на дължини, неупоменати другаде

CPA: 28.29.41

Центрофуги, н.д.

28.29.41.00

Центрофуги (без използваните в лаборатории, млекарските и за изстискване
на пране)

CPA: 28.29.42

Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло

28.29.42.00

Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло

CPA: 28.29.43

Автоматични машини за продажба на стоки

28.29.43.30

Препратка
към
бележките

S

p/st

S

p/st

S

Автоматични машини за продажба на стоки със затоплящо или охлаждащо
устройство

p/st

S

28.29.43.50

Автоматични машини за продажба на стоки (вкл. машини за размяна на
монети) без затоплящо или охлаждащо устройство

p/st

S

CPA: 28.29.50

Промишлени съдомиялни

28.29.50.00

Съдомиялни, различни от битовите

p/st

S

CPA: 28.29.60

Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез
операции, изискващи промяна на температурата

28.29.60.30

Охладителни кули и подобни съоръжения за директно охлаждане
посредством рециркулация на водата

p/st

S

28.29.60.50

Апарати и устройства за вакуумна метализация

p/st

S

28.29.60.90

Машини, апарати и устройства или лабораторно оборудване, дори с елек
трическо загряване, за обработване на материали чрез операции, изискващи
промяна на температурата, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.29.70

Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
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28.29.70.20

Ръчни газови горелки за запояване или заваряване (без електрически или
опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез
ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез
плазмена дъга)

p/st

S

28.29.70.90

Машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
(без ръчни горелки и електрически машини и апарати)

p/st

S

CPA: 28.29.81

Части за въздушни или водни газгенератори

28.29.81.00

Части за газгенератори: въздушни, водни, ацетиленови и подобни газгене
ратори с воден процес

CPA: 28.29.82

Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или
газове

28.29.82.20

Части за центрофуги и центрофугални изстисквачки

S

S2

28.29.82.50

Части за машини и апарати за филтриране и пречистване на течности или
газове (без тези за центрофуги и центрофугални изстисквачки)

S

S2

CPA: 28.29.83

Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земе
делски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове

28.29.83.13

Цилиндри за каландри и валци (без тези за каландри и валци за метали или
стъкло)

28.29.83.15

Части за каландри и валци (без цилиндри, тези за каландри и валци за
метали или стъкло)

S

S2

28.29.83.20

Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди или апарати за
претегляне (без тези за везни с чувствителност ≤ 5 сg)

S

S2

28.29.83.40

Части за механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране
на течни или прахообразни материали; пожарогасители, шприцпистолети и
подобни апарати, пясъкоструйни и пароструйни машини

S

S2

28.29.83.50

Части за автоматични машини за продажба на стоки (вкл. машини за
размяна на монети)

S

S2

CPA: 28.29.84

Неелектрически части за машини, н.д.

28.29.84.00

Неавтоматични устройства за смазване, маслени уплътнителни пръстени,
ръчни маховици, командни лостове и ръчки, картери, плочи и предпазни
устройства за машини, носещи конструкции и цокли за машини

S

S2

CPA: 28.29.85

Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане

28.29.85.10

Части за съдомиялни машини

S

S2

28.29.85.20

Части за машини за пакетиране и опаковане

S

S2

CPA: 28.29.86

Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване

28.29.86.00

Части за машини и апарати от позиция 8468 по ХС

S

p/st

S2

S

S

S2
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NACE: 28.30

Производство на машини за селското и горското стопанство

CPA: 28.30.10

Зеленчуково-градинарски трактори

28.30.10.00

Зеленчуково-градинарски трактори

CPA: 28.30.21

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кW

28.30.21.10

Трактори с мощност на двигателя ≤ 37 kW, без зеленчуково-градинарски
трактори, пътни влекачи за полуремаркета, верижни трактори

CPA: 28.30.22

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кW, но
≤ 59 кW

28.30.22.10 z

Трактори с мощност на двигателя > 37 kW, но ≤ 59 kW, без зеленчуковоградинарски трактори, пътни влекачи за полуремаркета, верижни трактори

CPA: 28.30.23

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кW

28.30.23.00 z

Трактори с мощност на двигателя > 59 kW, без зеленчуково-градинарски
трактори, пътни влекачи за полуремаркета, верижни трактори

CPA: 28.30.31

Плугове

28.30.31.40

Плугове

CPA: 28.30.32

Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и
механични гребла за плевене

28.30.32.10

Разрохквачки и култиватори

p/st

S

28.30.32.20

Дискови брани

p/st

S

28.30.32.30

Брани (без дисковите брани)

p/st

S

28.30.32.50

Мотофрези

p/st

S

28.30.32.70

Специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични
гребла за плевене

p/st

S

CPA: 28.30.33

Сеялки, садачни и разсадосадачни машини

28.30.33.00

Сеялки, садачни и разсадосадачни машини

p/st

S

CPA: 28.30.34

Разпръсквачки на торове

28.30.34.30

Разпръсквачки на минерални или химични торове за подготовка на почвата

p/st

S

28.30.34.50

Разпръсквачки за оборски тор и други тороразпръсквачки (без тези за
минерални и химични торове)

p/st

S

CPA: 28.30.39

Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за
тревни площи или спортни площадки

28.30.39.00

Машини за селското и горското стопанство и т.н., некласифицирани другаде;
валяци за тревни площи или спортни площадки

CPA: 28.30.40

Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)

28.30.40.10
28.30.40.30

p/st

p/st

p/st

S

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Електрически косачки за тревни площи, паркове или спортни площадки

p/st

S

Косачки за тревни площи, паркове или спортни площадки, с неелектрическо
захранване, чието приспособление за рязане се върти хоризонтално

p/st

S
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28.30.40.50

Моторни косачки за тревни площи, паркове или спортни площадки, с
неелектрическо захранване, чието приспособление за рязане се върти верти
кално, или с режещи устройства

p/st

S

28.30.40.70

Косачки за тревни площи, паркове или спортни площадки, без двигател

p/st

S

CPA: 28.30.51

Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д.

28.30.51.30

Моторни косачки (без тези за тревни площи, паркове, игрища за голф или
спортни площадки)

p/st

S

28.30.51.50

Косачки, включително и устройства за рязане, пригодени за теглене или
носене от трактор

p/st

S

28.30.51.70

Косачки (без тези с двигател, за тревни площи, паркове, игрища за голф или
спортни площадки и пригодени за теглене или носене от трактор)

p/st

S

CPA: 28.30.52

Други машини и устройства за сенокос

28.30.52.00

Машини и устройства за сенокос

p/st

S

CPA: 28.30.53

Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки)

28.30.53.40

Преси за слама или фураж, включително преси събирачи

p/st

S

CPA: 28.30.54

Машини за събиране на корени или грудки

28.30.54.20

Машини за събиране на картофи

p/st

S

28.30.54.50

Машини за орязване на корените на цвеклото и машини за събиране на
цвекло

p/st

S

28.30.54.80

Машини за събиране на корени или грудки (без тези за събиране на
картофи, за орязване на корените на цвеклото и за събиране на цвекло)

p/st

S

CPA: 28.30.59

Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба

28.30.59.15

Зърнокомбайни

p/st

S

28.30.59.30

Машини и устройства за вършитба (без зърнокомбайни)

p/st

S

28.30.59.45

Машини за събиране и рязане на реколтата, несамоходни

p/st

S

28.30.59.60

Машини за събиране и рязане на реколтата, самоходни

p/st

S

28.30.59.70

Машини и устройства за събиране на реколтата (без зърнокомбайни, машини
за събиране на корени или грудки, машини за събиране и рязане на рекол
тата)

p/st

S

CPA: 28.30.60

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахо
образни материали за селскостопански или градинарски цели

28.30.60.10

Устройства за поливане за земеделски или градинарски цели

p/st

S

28.30.60.30

Преносими механични апарати, със или без двигател, за изхвърляне,
разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали, за
земеделски или градинарски цели (без устройствата за поливане)

p/st

S
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28.30.60.50

Пръскачки или прахоразпръсквачи, предназначени да бъдат носени или
теглени от селскостопански трактори (без устройствата за поливане)

p/st

S

28.30.60.90

Други апарати, за земеделски или градинарски цели

p/st

S

CPA: 28.30.70

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство

28.30.70.40

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за
селското стопанство

CPA: 28.30.81

Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или
сухи бобови растения

28.30.81.00

Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земе
делски продукти

CPA: 28.30.82

Доилни машини

28.30.82.00

Доилни машини

CPA: 28.30.83

Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните

28.30.83.00

Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните

CPA: 28.30.84

Инкубатори и брудери за птицевъдството

28.30.84.00

Инкубатори и брудери за птицевъдството

CPA: 28.30.85

Други машини и апарати за птицевъдството

28.30.85.00

Машини и апарати за птицевъдството (без инкубатори и брудери)

CPA: 28.30.86

Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д.

28.30.86.30

Машини за лесовъдството

p/st

S

28.30.86.60

Други машини и апарати от позиция 8436 по ХС

p/st

S

CPA: 28.30.91

Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д.

28.30.91.00

Части за: машини и устройства от позиция 8433 по ХС

CPA: 28.30.92

Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация

28.30.92.00

Части за земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за
подготовка или обработка на почвата или за култивация

CPA: 28.30.93

Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство

28.30.93.30

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S2

S

S2

Части за машини или апарати за птицевъдството или инкубатори и брудери
за птицевъдството

S

S2

28.30.93.80

Части за машини и апарати от позиция 8436 по ХС, некласифицирани
другаде

S

S2

CPA: 28.30.94

Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д.

28.30.94.00

Части за доилни апарати и млекопреработващи машини

S

S2
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NACE: 28.41

Производство на машини за обработка на метал

CPA: 28.41.11

Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни
или други лъчи, ултразвук, електроерозия, или подобни методи; машини за водоструйно рязане

28.41.11.20 *

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и
опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, или чрез
плазмена дъга

p/st

S

28.41.11.40 *

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и
опериращи чрез електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или
чрез ултразвук (без тези за производство на полупроводникови прибори или
електронни интегрални схеми)

p/st

S

28.41.11.50

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и
опериращи чрез електроерозия

p/st

S

28.41.11.60

Машини за водоструйно рязане

p/st

S

CPA: 28.41.12

Обработващи центри, машини агрегатни — еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на
метал

28.41.12.20

Обработващи центрове, хоризонтални, за обработка на метал

p/st

S

28.41.12.40

Обработващи центрове, вертикални, за обработка на метал (вкл. комби
нирани хоризонтални и вертикални обработващи центрове)

p/st

S

28.41.12.50

Машини, агрегатни, за обработка на метал, еднопозиционни

p/st

S

28.41.12.70

Машини, агрегатни, за обработка на метал, многопозиционни

p/st

S

CPA: 28.41.21

Стругове, работещи чрез отнемане на метал

28.41.21.23

Хоризонтални стругове с цифрово управление, стругови центрове, за
отнемане на метал

p/st

S

28.41.21.30 *

Хоризонтални стругове с цифрово управление, автоматични или неавтома
тични, за отнемане на метал (без стругови центрове)

p/st

S

28.41.21.40

Хоризонтални стругове без цифрово управление, за отнемане на метал

p/st

S

28.41.21.60

Стругове (вкл. стругови центри), за отнемане на метал (без хоризонтални
стругове)

p/st

S

CPA: 28.41.22

Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал

28.41.22.17

Машини, фрезови, конзолни, с цифрово управление, за обработка на метал
(без разстъргващо-фрезови машини)

p/st

S

28.41.22.20 *

Машини с цифрово управление, фрезови (вкл. фрез-хобели) и инструмен
тални, за обработка на метал (без разстъргващо-фрезови и конзолни)

p/st

S

28.41.22.33

Агрегатни единици с направляващи метални пластини за обработка на метал
чрез пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на вътрешни или външни
резби

p/st

S

28.41.22.40

Машини, разстъргващо-фрезови, и машини, разстъргващи, с цифрово управ
ление, за обработка на метал (без пробивни машини)

p/st

S
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28.41.22.60

Машини, разстъргващо-фрезови, и машини, разстъргващи, без цифрово управ
ление, за обработка на метал (без пробивни машини)

p/st

S

28.41.22.70

Машини, фрезови, за обработка на метал, без цифрово управление (без
разстъргващо-фрезови машини)

p/st

S

28.41.22.80

Машини, резбонарезни, за обработка на метал (без пробивни машини)

p/st

S

CPA: 28.41.23

Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни
операции за обработка на метал

28.41.23.00

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване или други
довършителни операции за обработка на метал

CPA: 28.41.24

Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и
други металорежещи машини

28.41.24.10

Машини, протяжни, за обработка на метали, метални карбиди или метало
керамики

p/st

S

28.41.24.30

Машини, зъбонарезни или зъбошевинговачни, за обработка на метали,
метални карбиди или металокерамики (без стъргателни, дълбачни и
протяжни машини)

p/st

S

28.41.24.70

Машини, изрязващи или отрезни, за обработка на метали, метални карбиди
или металокерамики

p/st

S

28.41.24.91 z

Машини, стъргателни (хобел), шепинги, дълбачни и други машини за
обработка на метали, метални карбиди или металокерамики, некласифи
цирани другаде (без ударни пробивни машини)

p/st

S

CPA: 28.41.31

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал

28.41.31.20

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
плоски метални изделия, с цифрово управление

p/st

S

28.41.31.40

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
метални изделия, с цифрово управление (без тези за плоски метални изделия)

p/st

S

28.41.31.60

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
плоски метални изделия, без цифрово управление

p/st

S

28.41.31.80

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
метални изделия, без цифрово управление (без тези за плоски метални
изделия)

p/st

S

CPA: 28.41.32

Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал

28.41.32.40

Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал, вкл. комби
нирани машини за пробиване и рязане, с цифрово управление

p/st

S

p/st

S
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28.41.32.61

Машини, включително преси, за рязане на метал, за пробиване или
назъбване на метал (без машините за рязане на плоски метални изделия и
комбинирани машини за пробиване и рязане), без цифрово управление

p/st

S

28.41.32.80

Машини за пробиване или назъбване на метал (вкл. преси комбинирани
машини за пробиване и рязане), без цифрово управление

p/st

S

CPA: 28.41.33

Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични
и други преси за обработка на метал

28.41.33.10

Машини, ковашки или щамповъчни, и чукове, щамповъчни, падащи или
хидравлични, за обработка на метал, с цифрово управление (вкл. преси)

p/st

S

28.41.33.20

Машини, ковашки или щамповъчни, и чукове, щамповъчни, падащи или
хидравлични, за обработка на метал, без цифрово управление (вкл. преси)

p/st

S

28.41.33.50

Хидравлични преси за обработка на метал, некласифицирани другаде

p/st

S

28.41.33.60

Нехидравлични преси за обработка на метал, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.41.34

Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал

28.41.34.10

Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили, тел или подобни, от метал,
синтеровани метални карбиди или металокерамики

p/st

S

28.41.34.30

Машини, резбонакатни или резбовалцуващи, за обработка на метал, синте
ровани метални карбиди или металокерамики

p/st

S

28.41.34.50

Машини за изработване на изделия от тел (без стендове, резбонакатни или
резбовалцуващи машини)

p/st

S

28.41.34.71 z

Машини за сбиване и стругове за щанцоване на метал, машини за
производство на гъвкави тръби от спираловидни ленти, машини за
формоване на метали чрез електромагнитни импулси и други инстру
ментални машини за обработка на метал, работещи без отнемане на метал,
некласифицирани другаде (без машини за занитване)

p/st

S

CPA: 28.41.40

Части и принадлежности за машини за обработка на метал

28.41.40.30

Части и принадлежности за металорежещи инструментални машини (без
държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави, приспособления
за закрепване на детайли, делителни глави и други специални приспособ
ления, които се монтират на инструменталните машини)

S

S2

28.41.40.50

Части и принадлежности за инструментални машини за обработване на
метали чрез пластична деформация (без държачи на инструменти и авто
матични резбонарезни глави, приспособления за закрепване на детайли,
делителни глави и други специални приспособления, които се монтират на
инструменталните машини)

S

S2

NACE: 28.49

Производство на други обработващи машини

CPA: 28.49.11

Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални
материали или за студена обработка на стъкло

28.49.11.30

Машини за рязане на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни
минерални материали, или за студена обработка на стъкло

p/st

S

L 309/222

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРОДКОМ

Описание

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

28.49.11.50

Машини за шлифоване или полиране на камъни, керамика, бетон, азбесто
цимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на
стъкло

p/st

S

28.49.11.70

Инструментални машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбесто
цимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на
стъкло (без машини за рязане, машини за шлифоване или полиране)

p/st

S

CPA: 28.49.12

Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди
материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза

28.49.12.20

Многофункционални машини с автоматично подаване на обработвания
детайл между отделните операции за обработка на дървесина, корк, кост,
ебонит, твърди пластмаси и подобни твърди материали

p/st

S

28.49.12.40

Обработващи центрове за обработка на материали, различни от метали (или
по-конкретно за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди
пластмаси и подобни твърди материали, различни от метали)

p/st

S

28.49.12.83

Машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза

kg

S

28.49.12.87

Преси за производство на плочи от дървесни частици, влакнести или други
дървесни материали и други машини и апарати, имащи специфични функции
за обработка на дървесина или корк

p/st

S

28.49.12.90

Инструментални машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит,
твърди пластмаси и подобни твърди материали, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.49.13

Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на
метални листове

28.49.13.10

Машини за пробиване за обработка на метали, с цифрово управление (с
изключение на обработващи единици с направляващи)

p/st

S

28.49.13.20

Машини за пробиване за обработка на метали, без цифрово управление (с
изключение на обработващи единици с направляващи и ръчните машини)

p/st

S

28.49.13.30 z

Шлайфмашини

p/st

S

28.49.13.40

Машини, включително пресите, за рязане, с цифрово управление, за
обработка на метали (различни от комбинираните машини за пробиване и
рязане)

p/st

S

28.49.13.50

Машини, включително пресите, за рязане, без цифрово управление, за
обработка на плоски метални продукти (с изключение на комбинираните
машини за пробиване и рязане)

p/st

S

28.49.13.60 z

Нитовъчни машини

p/st

S

CPA: 28.49.21

Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави

28.49.21.10

Патронници, цанги и втулки за инструментални машини и ръчни инстру
менти

kg

S

28.49.21.30

Държачи на инструменти за стругове (без патронници, цанги и втулки)

kg

S
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28.49.21.50

Държачи на инструменти, некласифицирани другаде

kg

S

28.49.21.70

Автоматични резбонарезни глави за инструментални машини

kg

S

CPA: 28.49.22

Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини

28.49.22.30

Монтажни приспособления и фиксиращи устройства за специфични
приложения и комплекти от компоненти на стандартни монтажни приспо
собления и фиксиращи устройства за инструментални машини и ръчни
инструменти

kg

S

28.49.22.50

Приспособления за закрепване на детайли — за стругове (без монтажни
приспособления и фиксиращи устройства за специфични приложения и
комплекти от компоненти на стандартни монтажни приспособления и
фиксиращи устройства)

kg

S

28.49.22.70

Приспособления за закрепване на детайли — за инструментални машини и
инструменти за ръчна работа (без монтажни приспособления и фиксиращи
устройства за специфични приложения и комплекти от компоненти на стан
дартни монтажни приспособления и фиксиращи устройства, тези за стругове)

kg

S

CPA: 28.49.23

Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини

28.49.23.50

Делителни глави и други специални приспособления за инструментални
машини, неупоменати другаде

kg

S

CPA: 28.49.24

Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни
твърди минерални материали

28.49.24.30

Части и принадлежности за машини от позиция 8464 по ХС

S

S2

28.49.24.50

Части и принадлежности за машини от позиция 8465 по ХС

S

S2

NACE: 28.91

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

CPA: 28.91.11

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за
валцуване на метали

28.91.11.30

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане от видовете,
използвани в металургията и леярството

p/st

S

28.91.11.53

Машини за валцуване на метални тръби; машини за горещо валцуване и
комбинирани машини за горещо и студено валцуване на метали

p/st

S

28.91.11.57

Машини за студено валцуване на метали

p/st

S

CPA: 28.91.12

Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за
валцуване на метали

28.91.12.30

Части за конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане от
видовете, използвани в металургията и леярството

28.91.12.50

Валци за машини за валцуване

28.91.12.70

Части за машини за валцуване на метали (без валци)

NACE: 28.92

Производство на машини за добива и строителството

CPA: 28.92.11

Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни
работи

28.92.11.00

Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини
или други подземни работи

S
p/st

S
S

p/st

S2

S

S2
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CPA: 28.92.12

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за
сондиране или пробиване

28.92.12.33

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или
галерии, самоходни

p/st

S

28.92.12.35

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или
галерии (без самоходни)

p/st

S

28.92.12.53

Машини за сондиране или пробиване, самоходни

p/st

S

28.92.12.55

Машини за сондиране или пробиване (включително неподвижни платформи,
предназначени за проучване на залежи на нефт или природен газ) (без
самоходни)

p/st

S

CPA: 28.92.21

Самоходни булдозери

28.92.21.30

Верижни булдозери (без колесни)

p/st

S

28.92.21.50

Колесни булдозери (без верижни)

p/st

S

CPA: 28.92.22

Самоходни грейдери и скрепери

28.92.22.10

Грейдери, машини за изравняване с двигател и скрепери

p/st

S

CPA: 28.92.23

Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци

28.92.23.10

Самоходни трамбовъчни машини и други подобни

p/st

S

CPA: 28.92.24

Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата)

28.92.24.30

Товарачни машини, специално предназначени за мини или други подземни
работи

p/st

S

28.92.24.50

Колесни или верижни товарачни машини и лопаткови товарачи с челно
товарене (без специално предназначените за мини или други подземни
работи)

p/st

S

CPA: 28.92.25

Самоходни багери с въртяща се на 360o платформа

28.92.25.00

Самоходни механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови
товарачи с въртяща се на 360o платформа, с изключение на товарачни
машини и лопаткови товарачи с челно товарене

p/st

S

CPA: 28.92.26

Други самоходни самоходни машини за земни работи

28.92.26.30

Самоходни механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови
товарачи (без самоходни механични лопати с въртяща се на 360o платформа
и товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене)

p/st

S

28.92.26.50

Самоходни машини за терасиране, изкопаване и т.н., некласифицирани
другаде

p/st

S

CPA: 28.92.27

Ножове за булдозери

28.92.27.00

Ножове за булдозери

kg

S

CPA: 28.92.28

Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа

S2
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p/st

S

Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти

p/st

S

28.92.30.30

Машини за почистване на сняг

p/st

S

28.92.30.50

Машини и устройства за трамбоване или уплътняване, без самоходни

p/st

S

28.92.30.70

Скрепери и машини за терасиране, изкопаване, извличане и т.н., несамо
ходни

p/st

S

28.92.30.90

Машини и устройства за комунална дейност, строителство на пътища, сгради
или аналогични дейности, неупоменати другаде

p/st

S

CPA: 28.92.40

Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди
минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен
или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми

28.92.40.30

Машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване,
смилане, смесване или омесване (без бетонобъркачки и смесителни машини
за приготвяне на строителни разтвори, машини за производство на асфалтови
настилки)

p/st

S

28.92.40.50

Бетонобъркачки и други смесителни машини и апарати за приготвяне на
строителни разтвори

p/st

S

28.92.40.70

Смесителни машини за производство на асфалтови настилки

p/st

S

CPA: 28.92.50

Верижни трактори

28.92.50.00

Верижни трактори

p/st

S

CPA: 28.92.61

Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове

28.92.61.30

Части за машини за сондиране или пробиване

S

S2

28.92.61.50

Части за машини за терасиране, мачтово-стрелови (дерик) кранове, подвижни
козлови кранове, без кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери,
щипки, ножове (за всякакви видове строително оборудване), за машини за
сондиране или пробиване

S

S2

CPA: 28.92.62

Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или
омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали

28.92.62.00

Части за машини от позиция 8474 по ХС

NACE: 28.93

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

CPA: 28.93.11

Млекарски центрофуги

28.93.11.00

Млекарски центрофуги

CPA: 28.93.12

Млекопреработващи машини и апарати

28.93.12.00

Млекопреработващи машини и апарати (вкл. хомогенизатори, машини за
облъчване на млякото, за производство на масло и сирене)

CPA: 28.93.13

Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения,
н.д.

S

p/st

S

p/st

S

S2
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28.93.13.00

Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или
сухи бобови растения, н.д. (без използваните във фермите)

CPA: 28.93.14

Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки

28.93.14.00

Преси, гроздомелачки и устройства за производство на вино, ябълково вино,
плодови сокове или подобни напитки

CPA: 28.93.15

Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за
приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти

28.93.15.30

Неелектрически пещи за хляб, включително за сладкиши или бисквити

p/st

S

28.93.15.60

Уреди за прецеждане и други уреди за приготвяне на кафе и други топли
напитки, различни от битовите

p/st

S

28.93.15.80

Апарати и устройства за печене или загряване на хранителни продукти,
различни от битовите (без неелектрически тунелни пещи, неелектрически
пещи за хляб, неелектрически уреди за прецеждане)

p/st

S

CPA: 28.93.16

Сушилни за селскостопански продукти

28.93.16.00

Сушилни за обработване на селскостопански продукти чрез операции,
изискващи промяна на температурата

p/st

S

CPA: 28.93.17

Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл.
на растителни и животински масла или мазнини)

28.93.17.13

Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши или бисквити (без
пещи и точилки за тесто)

p/st

S

28.93.17.15

Индустриални машини и апарати за производство на макарони, спагети или
подобни изделия

p/st

S

28.93.17.20

Индустриални машини и апарати за производство на захарни изделия, какао
или шоколад

p/st

S

28.93.17.30

Индустриални машини и апарати за производство или преработване на захар

p/st

S

28.93.17.40

Индустриални машини и апарати за пивоварството

p/st

S

28.93.17.50

Индустриални машини и апарати за обработка на месо или птиче месо

p/st

S

28.93.17.60

Индустриални машини и апарати за преработка на плодове, ядки или
зеленчуци (без предназначените за използване в мелничарството или за
обработка на сухи бобови растения)

p/st

S

28.93.17.70

Машини и апарати за преработка или производство на храни или напитки,
некласифицирани другаде

p/st

S

28.93.17.80

Машини и апарати за екстракция или приготвяне на животински или
нелетливи растителни масла или мазнини

p/st

S

CPA: 28.93.18

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д.

28.93.18.00

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн (с изключение
на сушилни и други уреди за загряване, центрофуги и филтърни преси)

p/st

S

CPA: 28.93.20

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения

28.93.20.00

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови
растения

CPA: 28.93.31

Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки

p/st

p/st

S

S

S
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28.93.31.00

Части за преси, гроздомелачки и устройства за производство на вино,
ябълково вино, плодови сокове или подобни напитки

S

S2

CPA: 28.93.32

Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни

28.93.32.00

Части за машини и апарати от позиция 8438 по ХС

S

S2

CPA: 28.93.33

Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

28.93.33.00

Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

S

S2

CPA: 28.93.34

Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения

28.93.34.00

Части за машини и апарати от позиция 8437 по ХС

NACE: 28.94

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

CPA: 28.94.11

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени
текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали

28.94.11.00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на
синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка
на текстилни материали

CPA: 28.94.12

Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и
други машини за подготовка на текстилни материали

28.94.12.00

Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали;
бобинарки или машини за намотаване на текстилни материали

CPA: 28.94.13

Тъкачни станове

28.94.13.00

Тъкачни станове

CPA: 28.94.14

Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити,
филе; тъфтинг машини

28.94.14.30

Кръгло-плетачни машини

p/st

S

28.94.14.50

Линейно-плетачни машини, прошивно-плетачни машини и осново-плетачни
машини

p/st

S

28.94.14.70

Машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия,
пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини

p/st

S

CPA: 28.94.15

Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на
текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали

28.94.15.10

Спомагателни машини и устройства за машини от позиции 8444, 8445,
8446 или 8447 по ХС

kg

S

28.94.15.30

Машини и устройства за печатане на текстилни материали (без офсетни,
флексографски, типографски и хелиографски)

p/st

S

CPA: 28.94.21

Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за
фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или
назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц

S

p/st

S2

S

p/st

S

p/st

S
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28.94.21.10

Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан
текстил, на парчета или във форми (вкл. машини и устройства за
производство на шапки от филц, шапкарски калъпи)

kg

S

28.94.21.30

Машини и преси за гладене (вкл. преси за фиксиране; без каландри)

p/st

S

28.94.21.50

Машини за пране, избелване или боядисване (включително за изтискване,
каландриране, изтупване и обработване в барабан; без домакински перални
машини)

p/st

S

28.94.21.70

Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на
тъкани

p/st

S

28.94.21.80

Машини, използвани за производство на линолеум или други подови
настилки, за покриване на тъканите или други основи; машини и устройства
за апретиране, изтискване, сушене, промазване или импрегниране на прежди,
тъкани или изделия от текстилни материали

p/st

S

CPA: 28.94.22

Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране

28.94.22.30

Домакински перални машини с капацитет > 10 kg сухо пране (дори с
устройство за сушене)

p/st

S

28.94.22.50

Машини за химическо чистене

p/st

S

28.94.22.70

Сушилни машини с капацитет > 10 kg сухо пране

p/st

S

CPA: 28.94.23

Изстисквачки за пране

28.94.23.00

Изстисквачки за пране

p/st

S

CPA: 28.94.24

Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба

28.94.24.30

Индустриални автоматични шевни машини (без машини за зашиване на
листове)

p/st

S

28.94.24.50

Индустриални шевни машини (без машини за зашиване на листове, авто
матични машини)

p/st

S

CPA: 28.94.30

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на
обувки или други кожени изделия (без шевни машини)

28.94.30.30

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи

p/st

S

28.94.30.50

Машини и устройства за производство или поправка на обувки, вклю
чително цепене или сдвояване, машини за нарязване на кожи във форми,
машини за перфориране и пробиване, без шевни машини

p/st

S

28.94.30.70

Машини и апарати за производство или поправка на изделия от кожи,
некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.94.40

Шевни машини за домакинска употреба

28.94.40.00

Шевни машини за домакинска употреба (без мебели, поставки и капаци)

p/st

S

CPA: 28.94.51

Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини

28.94.51.10

Части и принадлежности за машини от позиции 8444 и 8445 по ХС или
техните спомагателни машини и устройства

S

S2
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28.94.51.30

Вретена и техните перки, гривни и бегачи

28.94.51.50

Части и принадлежности за тъкачни станове или за техните спомагателни
машини или устройства (включително совалки, бърда, нищелки и
нищелкови рамки)

S

S2

28.94.51.70

Части и принадлежности за машини от позиция 8447 по ХС или за техните
спомагателни машини или устройства

S

S2

CPA: 28.94.52

Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.94.52.10

Части за домакински перални машини, дори с устройство за сушене

S

S2

28.94.52.20

Части за машини от позиция 8451 по ХС

S

S2

28.94.52.30

Игли за шевни машини

28.94.52.60

Мебели, поставки и капаци за шевни машини, и техните части; други части
за шевни машини

S

S2

28.94.52.80

Части за машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи
или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия (без
шевни машини)

S

S2

NACE: 28.95

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

CPA: 28.95.11

Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях

28.95.11.13

Машини и апарати за производство на дървесна маса от влакнести целулозни
материали

p/st

S

28.95.11.15

Машини и апарати за производство на хартия или картон

p/st

S

28.95.11.17

Машини и апарати за дообработка на хартия или картон

p/st

S

28.95.11.33

Ролапарати за навиване и рязане на хартия или картон (без машини и
апарати за рязане на филми)

p/st

S

28.95.11.35

Машини за надлъжно или напречно рязане на хартия или картон (без
машини и апарати за рязане на филми, ролапарати за навиване и рязане)

p/st

S

28.95.11.37

Гилотини за хартия или картон (без машини и апарати за рязане на филми,
ролапарати за навиване и рязане, машини за надлъжно или напречно рязане)

p/st

S

28.95.11.40

Други машини за рязане на хартия или картон

p/st

S

28.95.11.50

Машини за производство на чували, торбички или пликове от хартия или
картон

p/st

S

28.95.11.60

Машини за производство на кутии, каси, тръби, барабани или други
подобни опаковки от хартия или картон (без машини за отливане на
изделия)

p/st

S

28.95.11.70

Машини за отливане на изделия от хартиена маса, хартия или картон (вклю
чително опаковки за яйца, чинии за сладкарски изделия, чинии за къмпинг,
играчки)

p/st

S

28.95.11.90

Машини и устройства за обработка на хартиена маса, хартия или картон,
некласифицирани другаде

p/st

S

kg

S

S
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CPA: 28.95.12

Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.95.12.30

Части за машини или апарати за производство на дървесна маса от влакнести
целулозни материали

S

S2

28.95.12.50

Части за машини или апарати от позиция 8439 по ХС, некласифицирани
другаде, за производство или за дообработка на хартия или картон

S

S2

28.95.12.70

Части за машини за рязане, за производство на чували, торбички или
пликове, за производство на кутии, каси, тръби, барабани или други
подобни опаковки, за отливане на изделия, за хартиена маса, хартия или
картон

S

S2

NACE: 28.96

Производство на машини за каучук или пластмаси

CPA: 28.96.10

Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях

28.96.10.10

Машини за леене под налягане (чрез шприцоване), за обработка на каучук
или пластмаси или за производство на изделия от тях

p/st

S

28.96.10.30

Екструдери за обработка на каучук или пластмаси или за производство на
изделия от тях

p/st

S

28.96.10.40

Машини за формуване чрез раздуване, за обработка на каучук или пластмаси
или за производство на изделия от тях (блазавтомати)

p/st

S

28.96.10.50

Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни машини за
обработка на каучук или пластмаси или за производство на изделия от тях

p/st

S

28.96.10.60

Машини за формуване или възстановяване на пневматични гуми или за
формуване на вътрешни гуми от каучук или пластмаси

p/st

S

28.96.10.73

Други преси за отливане или формуване на каучук или пластмаси и т.н.,
некласифицирани другаде

p/st

S

28.96.10.75

Машини и апарати за отливане или формуване на каучук или пластмаси и
т.н., некласифицирани другаде

p/st

S

28.96.10.82

Машини за преработка на реактивни смоли

p/st

S

28.96.10.84

Машини за производство на порести или шуплести изделия (без тези за
преработка на реактивни смоли)

p/st

S

28.96.10.91

Апарати за раздробяване за обработка на каучук или пластмаси

p/st

S

28.96.10.93

Машини за смесване, омесване и разбъркване за производство на каучук или
пластмаси

p/st

S

28.96.10.95

Машини за нарязване и надлъжно рязане за производство на каучук или
пластмаси или на изделия от тях

p/st

S

28.96.10.97

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за
производство на изделия от тях, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.96.20

Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от
тях

28.96.20.00

Части за машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за
производство на изделия от тях (без инструменти за леене/формуване)

S

S2
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NACE: 28.99

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

CPA: 28.99.11

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за
зашиване на листове

28.99.11.10

Машини за нагъване на книги, тетрадки и подобни

p/st

S

28.99.11.30

Машини за събиране на листовете на книги, тетрадки и подобни

p/st

S

28.99.11.50

Машини за шиене или подшиване на книги, тетрадки и подобни, вклю
чително за производство на картонени кутии или подобни, без машини за
пришиване с телчета за канцеларска употрена, за производство на картонени
кутии

p/st

S

28.99.11.70

Машини за подвързване чрез лепене на книги, тетрадки и подобни

p/st

S

28.99.11.90

Други машини за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни

p/st

S

CPA: 28.99.12

Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли

28.99.12.00

Машини, устройства и оборудване за набиране, подготвяне или производство
на клишета, плочи

CPA: 28.99.13

Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника

28.99.13.30

p/st

S

Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула

p/st

S

28.99.13.90 *

Други офсетни печатарски машини и устройства

p/st

S

CPA: 28.99.14

Други печатарски машини и устройства, без офис техника

28.99.14.10

Типографски печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула (без
флексографски)

p/st

S

28.99.14.30

Флексографски печатарски машини и устройства

p/st

S

28.99.14.50

Хелиографни печатарски машини и устройства

p/st

S

28.99.14.90

Други печатарски машини и устройства, различни от тези за канцеларски
нужди, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 28.99.20

Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови
заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с
плосък екран

28.99.20.20

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството
на полупроводникови заготовки (boules) или полупроводникови пластини
(wafers)

p/st

S

28.99.20.40

Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или
електронни интегрални схеми

p/st

S

28.99.20.60

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производство на
дисплеи с плосък екран

p/st

S

CPA: 28.99.31

Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д.

28.99.31.30

Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон

p/st

S
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28.99.31.50

Сушилни, различни от битовите (без сушилни за дървен материал, хартиена
маса, хартия или картон и сушилни за селскостопански продукти)

S

CPA: 28.99.32

Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение

28.99.32.00

Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за
развлечение

CPA: 28.99.39

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на
пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д.

28.99.39.05

Машини за обработка на метал, със специално предназначение (без роботите)

p/st

S

28.99.39.10

Машини и апарати за изотопно разделяне и части за тях

p/st

S

28.99.39.15

Машини и апарати за смесване, омесване, раздробяване, смилане, пресяване,
хомогенизиране, емулгиране или разбъркване, със специално предназначение
(без роботите)

p/st

S

28.99.39.20

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или
лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка

p/st

S

28.99.39.25

Крачещи хидравлични крепежи за мините

p/st

S

28.99.39.30

Машини за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от
стъкло

p/st

S

28.99.39.35

Промишлени роботи, многофункционални (без предназначените да
изпълняват специфични дейности като повдигане, товарене, разтоварване
или пренасяне)

p/st

S

28.99.39.40

Апаратури за „централизирано смазване“

p/st

S

28.99.39.45

Машини и апарати, използвани изключително или главно за: а) производство
или поправка на маски и решетки, б) сглобяване на полупроводникови
прибори или електронни интегрални схеми, в) повдигане, пренасяне,
товарене и разтоварване на заготовки (boules), пластини (wafers), полупро
водникови прибори, електронни интегрални схеми и дисплеи с плосък екран

p/st

S

28.99.39.50

Машини за производство на въжета или кабели

p/st

S

28.99.39.53

Други машини и апарати за пръст, камъни, руди и т.н., некласифицирани
другаде

p/st

S

28.99.39.56

Други машини и механични апарати от глава 84 от ХС, некласифицирани
другаде

p/st

S

28.99.39.65

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства и части
за тях; спирачни апарати и устройства за улесняване на приземяването им и
части за тях, за гражданската авиация

kg

S

28.99.39.70

Машини за балансиране на механичните части

kg

S

CPA: 28.99.40

Части за печатарски и книговезни машини

28.99.40.00

Части за печатарски и книговезни машини

S

S

M

S2
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CPA: 28.99.51

Части за машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупро
водникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или
дисплеи с плосък екран

28.99.51.00

Части за машини и апарати, използвани единствено или предимно за а)
производство на полупроводникови заготовки (boules) или пластини
(wafers), полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми и
дисплеи с плосък екран, б) производство или поправка на маски и
решетки, в) сглобяване на полупроводникови прибори или електронни
интегрални схеми, и г) повдигане, пренасяне, товарене и разтоварване на
заготовки (boules), пластини (wafers), полупроводникови прибори, елек
тронни интегрални схеми и дисплеи с плосък екран

CPA: 28.99.52

Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.

28.99.52.30

Части за машини за сглобяване на електрически или електронни лампи,
тръби или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка, и за
машини за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от
стъкло, без леярски форми за производство на стъкло

S

S2

28.99.52.80

Части за машини от позиция 8479 по ХС

S

S2

NACE: 29.10

Производство на автомобили и техните двигатели

CPA: 29.10.11

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 cm3, за автомобили

29.10.11.00 z

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем ≤ 1 000 cm3, за превозни средства от глава 87 от ХС (без
мотоциклети)

CPA: 29.10.12

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 cm3, за автомобили

29.10.12.00 z

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем > 1 000 cm3, за превозни средства от глава 87 от ХС (без
мотоциклети)

CPA: 29.10.13

Дизелови двигатели за моторни превозни средства

29.10.13.10 *

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелови двигатели или
дизелови двигатели с термостартер) за превозни средства (без релсови
превозни средства и колесни селскостопански или горски трактори)

CPA: 29.10.21

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 cm3, нови

29.10.21.00

Превозни средства само с бутален двигател с искрово запалване и с работен
обем ≤ 1 500 cm3

CPA: 29.10.22

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 cm3, нови

29.10.22.30

Моторни превозни средства само с бензинов двигател с работен обем
> 1 500 cm3 (вкл. самоходни каравани > 3 000 cm3) (без превозни
средства за транспорт на 10 или повече човека, снегомобили, специални
превозни средства за транспорт на хора върху игрища за голф и подобни
превозни средства)

p/st

S

29.10.22.50

Самоходни каравани само с бутален двигател с възвратно-постъпателно
действие, с искрово запалване и работен обем, > 1 500 cm3, но
≤ 3 000 cm3

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 29.10.23

Леки автомобили с дизелов двигател, нови

29.10.23.10

Моторни превозни средства само с дизелов двигател или дизелов двигател с
термостартер, с работен обем ≤ 1 500 cm3 (без превозни средства за
транспорт на 10 или повече човека, снегомобили, специални превозни
средства за транспорт на хора върху игрища за голф и подобни превозни
средства)

p/st

S

29.10.23.30

Моторни превозни средства само с дизелов двигател или дизелов двигател с
термостартер, с работен обем > 1 500 cm3, но ≤ 2 500 cm3 (без превозни
средства за транспорт на 10 или повече човека, снегомобили, специални
превозни средства за транспорт на хора върху игрища за голф и подобни
превозни средства)

p/st

S

29.10.23.40

Моторни превозни средства само с дизелов двигател или дизелов двигател с
термостартер, с работен обем > 2 500 cm3 (без превозни средства за
транспорт на 10 или повече човека, снегомобили, специални превозни
средства за транспорт на хора върху игрища за голф и подобни превозни
средства)

p/st

S

29.10.23.53

Самоходни каравани само с бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем
> 1 500 cm3, но ≤ 2 500 cm3

p/st

S

29.10.23.55

Самоходни каравани само с бутален двигател със запалване чрез компресия
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем
> 2 500 cm3

p/st

S

CPA: 29.10.24

Други леки автомобили, нови

29.10.24.10

Моторни превозни средства, както с двигател с вътрешно горене с възвратнопостъпателно действие на буталата и с искрово запалване или със запалване
чрез компресия, така и с електродвигател като двигатели за задвижване,
различни от онези, които могат да бъдат зареждани чрез включване към
външен източник на електроенергия

p/st

S

29.10.24.30

Моторни превозни средства, както с двигател с вътрешно горене с възвратнопостъпателно действие на буталата и с искрово запалване или със запалване
чрез компресия, така и с електродвигател като двигатели за задвижване,
които могат да бъдат зареждани чрез включване към външен източник на
електроенергия

p/st

S

29.10.24.50

Моторни превозни средства, само с електродвигател за задвижване

p/st

S

29.10.24.90

Други моторни превозни средства за транспорт на хора (без превозни
средства само с електродвигател за задвижване, превозни средства за
транспорт на 10 или повече човека, снегомобили, специални превозни
средства за транспорт на хора върху игрища за голф и подобни превозни
средства)

p/st

S

CPA: 29.10.30

Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)

29.10.30.00

Моторни превозни средства за транспорт на 10 или повече човека

p/st

S

CPA: 29.10.41

Товарни автомобили с дизелов двигател, нови

29.10.41.10

Превозни средства за транспорт на стоки с дизелов двигател или дизелов
двигател с термостартер, с максимално общо тегло ≤ 5 t (без самосвали,
предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа)

p/st

S

29.10.41.30

Превозни средства за транспорт на стоки с дизелов двигател или дизелов
двигател с термостартер, с максимално общо тегло > 5 t, но ≤ 20 t (вкл.
фургони) (без самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната
мрежа)

p/st

S

Препратка
към
бележките
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29.10.41.40

Превозни средства за транспорт на стоки с бутален двигател със запалване
чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с
максимално общо тегло > 20 t (без самосвали, предназначени да бъдат
използвани извън пътната мрежа)

S

CPA: 29.10.42

Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови

29.10.42.00

Превозни средства за транспорт на стоки с бутален двигател с възвратнопостъпателно действие, с искрово запалване; други превозни средства за
транспорт на стоки, нови

CPA: 29.10.43

Пътни влекачи за полуремаркета

29.10.43.00

Пътни влекачи за полуремаркета

CPA: 29.10.44

Шасита, оборудвани с техния двигател

29.10.44.00

Шасита, оборудвани с двигател, за трактори, автомобили и други моторни
превозни средства, предназначени за транспорт на хора, превозни средства за
транспорт на стоки и превозни средства за специални цели, включително за
състезателни автомобили

CPA: 29.10.51

Автокранове

29.10.51.00

Автокранове

CPA: 29.10.52

Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни
автомобили, с двигател

29.10.52.00

Моторни превозни средства, специално предназначени за придвижване върху
сняг, върху игрища за голф и подобни превозни средства

CPA: 29.10.59

Други специални автомобили

29.10.59.30

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Противопожарни автомобили

p/st

S

29.10.59.50

Автобетоносмесители

p/st

S

29.10.59.90

Други моторни превозни средства за специални цели, некласифицирани
другаде

p/st

S

NACE: 29.20

Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуре
маркета

CPA: 29.20.10

Купета и каросерии за автомобили

29.20.10.30

Каросерии за автомобили и други моторни превозни средства, предназначени
за транспорт на хора (включително за придвижване върху голф игрища и
подобни превозни средства (без тези за транспорт на 10 или повече човека)

p/st

S

29.20.10.50

Каросерии за камиони, фургони, градски и извънградски автобуси, трактори,
самосвали и моторни превозни средства за специални цели, включително
напълно комплектовани и неокомплектовани каросерии, превозни средства
за транспорт на 10 или повече човека

p/st

S

CPA: 29.20.21

Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране
(карго контейнери)

29.20.21.00

Контейнери (вкл. контейнери цистерни и контейнери резервоари), специално
предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране

p/st

S

M

S2
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CPA: 29.20.22

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана

29.20.22.92

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана, с тегло
≤ 1 600 kg

p/st

S

29.20.22.98

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана, с тегло
> 1 600 kg

p/st

S

CPA: 29.20.23

Други ремаркета и полуремаркета

29.20.23.00

Други ремаркета и полуремаркета, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 29.20.30

Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства

29.20.30.30

Шасита за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни
средства

p/st

S

S2

29.20.30.50

Каросерии за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни
средства

p/st

S

S2

29.20.30.70

Оси за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни средства

p/st

S

S2

29.20.30.90

Части за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни средства
(без шасита, каросерии, оси)

S

S2

NACE: 29.31

Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

CPA: 29.31.10

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства

29.31.10.00

Комплекти изолирани проводници за запалителни свещи и други комплекти
проводници за превозни средства, самолети или кораби

CPA: 29.31.21

Свещи за запалване; магнети, динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване

29.31.21.30

Свещи за запалване

p/st

S

29.31.21.50

Магнети; динамомагнети; магнитни волани

kg

S

29.31.21.70

Разпределители; бобини за запалване

kg

S

CPA: 29.31.22

Стартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства

29.31.22.30

Стартери, дори функциониращи като генератори

kg

S

29.31.22.50

Генератори за двигатели с вътрешно горене (вкл. динама и алтернатори) (без
стартери, функциониращи като генератори)

kg

S

29.31.22.70

Апарати и устройства, некласифицирани другаде, за двигатели с вътрешно
горене

kg

S

CPA: 29.31.23

Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпо
тяване, за автомобили и мотоциклети

29.31.23.10

Електрически апарати за осветление или визуална сигнализация или такива с
акумулаторна батерия, от видовете, използвани за велосипеди

p/st

S

29.31.23.30

Електрически апарати за звукова сигнализация за защита срещу кражби, от
видовете, използвани за моторни превозни средства

p/st

S

kg

M

S
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29.31.23.50

Електрически апарати за звукова сигнализация за велосипеди или моторни
превозни средства (без апарати за защита срещу кражби за моторни превозни
средства)

kg

S

29.31.23.70

Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за мото
циклети или моторни превозни средства

kg

S

CPA: 29.31.30

Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети

29.31.30.30

Части за електрически апарати и устройства за запалване или задействане,
генератори и включвателно-изключвателни устройства, за двигатели с
вътрешно горене

S

S2

29.31.30.80

Части за оборудване от позиция 8512 по ХС

S

S2

NACE: 29.32

Производство на други части и принадлежности за автомобили

CPA: 29.32.10

Седалки за автомобили

29.32.10.00

Седалки за моторни превозни средства

CPA: 29.32.20

Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности
за купета за автомобили

29.32.20.30

Предпазни колани

29.32.20.50

p/st

p/st

S

S

S2

Предпазни въздушни възглавници (airbags) със система за надуване и части
за тях

S

S2

29.32.20.90

Части и принадлежности за каросерии (вкл. кабини), некласифицирани
другаде

S

S2

CPA: 29.32.30

Други части и принадлежности за автомобили, н.д.

29.32.30.10

Брони и техните части (вкл. пластмасови брони)

kg

S

S2

29.32.30.20

Спирачки и сервоспирачки и техните части (без немонтирани гарнитури)

kg

S

S2

29.32.30.33

Скоростни кутии и техните части

p/st

S

S2

29.32.30.36

Диференциални мостове, носещи оси и техните части

kg

S

S2

29.32.30.40

Ходови колела, техните части и принадлежности

kg

S

S2

29.32.30.50

Системи за окачване и техните части (вкл. амортисьори на окачване)

p/st

S

S2

29.32.30.61

Радиатори за трактори, автомобили, превозни средства за транспорт на стоки,
автокранове, противопожарни автомобили, автобетоносмесители, коли за
почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуо
рографи и техните части

p/st

S

S2

29.32.30.63

Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси) и
техните части

kg

S

S2

29.32.30.65

Съединители и техните части

kg

S

S2

29.32.30.67

Волани, кормилни колони, кормилни кутии и техните части

kg

S

S2

29.32.30.90

Други части и принадлежности, некласифицирани другаде, за превозни
средства от позиции 8701 — 8705 по ХС

S

S2
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NACE: 30.11

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

CPA: 30.11.21

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на
пътници; фериботи

30.11.21.30

Туристически кораби

CGT

S

O R

30.11.21.50

Фериботи

CGT

S

O R

CPA: 30.11.22

Танкери за нефт, нефтени продукти, химични продукти, втечнени газове

30.11.22.10

Танкери за суров нефт

CGT

S

O R

30.11.22.30

Танкери за нефтопродукти

CGT

S

O R

30.11.22.50

Танкери за химични продукти

CGT

S

O R

30.11.22.70

Танкери за газове

CGT

S

O R

CPA: 30.11.23

Хладилни кораби, без танкерите

30.11.23.00

Хладилни кораби, без танкерите

CGT

S

O R

CPA: 30.11.24

Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари

30.11.24.10

Кораби за превоз на насипни товари

CGT

S

O R

30.11.24.30

Кораби за превоз на общи товари

CGT

S

O R

30.11.24.50

Кораби контейнеровози

CGT

S

O R

30.11.24.70

Ро-ро кораби за превоз на товари

CGT

S

O R

30.11.24.90

Други кораби за сухи товари

CGT

S

O R

CPA: 30.11.31

Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от
риболова

30.11.31.30

Риболовни кораби

CGT

S

O R

30.11.31.50

Кораби фабрики за обработка или консервиране на продуктите от риболова

CGT

S

O R

CPA: 30.11.32

Влекачи и тласкачи

30.11.32.00

Влекачи и тласкачи

CGT

S

O R

CPA: 30.11.33

Кораби-драги; кораби-фарове, плаващи кранове; други кораби

30.11.33.30

Кораби драги (дълбачки)

CGT

S

O R

30.11.33.50

Други кораби (без товарни)

CGT

S

O R

CPA: 30.11.40

Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море

30.11.40.30

Кораби за крайбрежно плаване

CGT

S

O R

30.11.40.50

Неподвижни сондажни или производствени платформи в открито море

p/st

S

O R
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CPA: 30.11.50

Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)

30.11.50.00

Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони,
шамандури и сигнални знаци)

CPA: 30.11.91

Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения

30.11.91.00

Преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения

CPA: 30.11.92

Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения

30.11.92.00

Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения

NACE: 30.12

Строителство на плавателни съдове за отдих

CPA: 30.12.11

Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател

30.12.11.00

Платноходки (без надуваеми лодки) за развлечение или спорт, дори със
спомагателен двигател

CPA: 30.12.12

Надуваеми лодки

30.12.12.00

Надуваеми лодки за развлечение или спорт

CPA: 30.12.19

Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута

30.12.19.30

p/st

S

O R

I

M

I

M

p/st

S

p/st

S

Моторни лодки и моторни яхти за развлечение или спорт (без тези с извън
бордов двигател)

p/st

S

30.12.19.70

Други плавателни съдове за развлечение или спорт, некласифицирани
другаде; лодки с гребла и канута

p/st

S

NACE: 30.20

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

CPA: 30.20.11

Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа

30.20.11.00

Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа

p/st

S

CPA: 30.20.12

Дизелелектрически локомотиви

30.20.12.00

Дизел-електрически локомотиви

p/st

S

CPA: 30.20.13

Други локомотиви; тендери

30.20.13.00

Други локомотиви; тендери

p/st

S

CPA: 30.20.20

Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов
път

30.20.20.00

Самоходни железопътни или трамвайни вагони, фургони или товарни вагон
платформи, без превозни средства за поддържане или обслужване на релсов
път

CPA: 30.20.31

Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път

30.20.31.00

Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път (вклю
чително вагони-ателиета, вагони-кранове, вагони, оборудвани с устройства
за полагане на баласт, машини за полагане на релси, изпитателни вагони
и дрезини)

p/st

S

p/st

S
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CPA: 30.20.32

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път

30.20.32.00

Железопътни/трамвайни пътнически вагони, багажни фургони, пощенски
фургони и други специализирани железопътни/трамвайни вагони, без
превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път, самоходни

CPA: 30.20.33

Товарни вагони за релсов път

30.20.33.00

Товарни железопътни или трамвайни вагони, несамоходни

CPA: 30.20.40

Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части;
механични устройства за контрол или управление

30.20.40.30

Части за локомотиви или релсови превозни средства

30.20.40.50 z

Механични устройства (вкл. електромеханични) за сигнализация,
безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни
пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища

30.20.40.60 z

Механични устройства за сигнализация, безопасност, контрол или
управление на железопътни или подобни линии; части за механични
устройства (включително електромеханичните), за сигнализация, безопасност,
контрол или управление на железопътни или подобни линии, шосейни или
речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или
летища

CPA: 30.20.91

Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони

30.20.91.00

Възстановяване и оборудване на локомотиви и релсови превозни средства

NACE: 30.30

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

CPA: 30.30.11

Авиационни двигатели с искрово запалване

30.30.11.00

Авиационни двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово
запалване, за гражданската авиация

CPA: 30.30.12

Турбореактивни и турбовитлови двигатели

30.30.12.00

Турбореактивни и турбовитлови двигатели, за гражданската авиация

CPA: 30.30.13

Реактивни двигатели, без турбореактивните

30.30.13.00

Реактивни двигатели (вкл. правотокови въздушнореактивни, пулсиращи и
ракетни двигатели) (без турбореактивни двигатели и управляеми ракети със
силови агрегати), за гражданската авиация

CPA: 30.30.14

Наземни авиотренажори и части за тях

30.30.14.00

Наземни авиотренажори и части за тях, за гражданската авиация

CPA: 30.30.15

Части за авиационни двигатели с искрово запалване

30.30.15.00

Части за авиационни двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно
действие, с искрово запалване, за гражданската авиация

p/st

S

p/st

S

kg

S

S2

S

S2

S

S2

I

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

S

M

S

S2 M
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CPA: 30.30.16

Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели

30.30.16.00

Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели, за гражданската авиация

CPA: 30.30.20

Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства

30.30.20.00

Балони, дирижабли и други безмоторни въздухоплавателни средства (вкл.
балони сонди, хвърчила и подобни за издигане във въздуха на метеоро
логични прибори), за гражданската авиация

CPA: 30.30.31

Хеликоптери

30.30.31.00

Хеликоптери за гражданската авиация

CPA: 30.30.32

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 kg

30.30.32.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 kg,
за гражданската авиация

CPA: 30.30.33

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 kg, но ≤ 15 000 kg

30.30.33.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 kg,
но ≤ 15 000 kg, за гражданската авиация

CPA: 30.30.34

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 kg

30.30.34.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с
> 15 000 kg, за гражданската авиация

CPA: 30.30.40

Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване

30.30.40.00

Космически средства, спътници и ракети за изстрелване, за гражданската
авиация

CPA: 30.30.50

Други части за въздухоплавателни и космически средства

30.30.50.10

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

kg

S

M

Седалки за въздухоплавателни средства; части за тях

S

M

30.30.50.30

Витла, ротори и части за тях за дирижабли, безмоторни самолети и други
безмоторни въздухоплавателни средства, хеликоптери и самолети, за граж
данската авиация

S

S2 M

30.30.50.50

Колесници и части за тях за дирижабли, безмоторни самолети, делтапланери
и други безмоторни въздухоплавателни средства, хеликоптери, самолети,
космически превозни средства и ракети за изстрелването им, за гражданската
авиация

S

S2 M

30.30.50.90

Части за всички видове въздухоплавателни средства, без витла, ротори,
колесници, за гражданската авиация

S

S2 M

CPA: 30.30.60

Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели

30.30.60.30

Възстановяване на двигатели за въздухоплавателни средства за гражданската
авиация

I

M

30.30.60.50

Възстановяване на хеликоптери за гражданската авиация

I

M

тегло без товар
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Физ. измер.
P
единица

I

Препратка
към
бележките

30.30.60.70

Възстановяване на самолети и други въздухоплавателни средства, за граж
данската авиация (без хеликоптери, двигатели за въздухоплавателни средства)

NACE: 30.91

Производство на мотоциклети и техните двигатели

CPA: 30.91.11

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател с, с работен обем ≤ 50 cm3

30.91.11.00

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател с бутален двигател с
работен обем ≤ 50 cm3

CPA: 30.91.12

Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 cm3

30.91.12.00

Мотоциклети с бутален двигател с възвратно-постъпателно действие, с
работен обем > 50 cm3

CPA: 30.91.13

Други мотоциклети; кошове

30.91.13.00

Кошове за мотоциклети, велосипеди със спомагателен двигател, различен от
бутален двигател с възвратно-постъпателно действие

CPA: 30.91.20

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове

30.91.20.00

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове

CPA: 30.91.31

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 cm3, за мотоциклети

30.91.31.00 z

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем ≤ 1 000 cm3, за мотоциклети

CPA: 30.91.32

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем > 1 000 cm3, за мотоциклети

30.91.32.00 z

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем > 1 000 cm3, за мотоциклети

NACE: 30.92

Производство на велосипеди и инвалидни колички

CPA: 30.92.10

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател

30.92.10.00

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без
двигател

CPA: 30.92.20

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности

30.92.20.30

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без
придвижващо устройство

p/st

S

30.92.20.90

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, с двигател или
друг вид придвижващо устройство

p/st

S

CPA: 30.92.30

Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди

30.92.30.10

Рамки и вилки за велосипеди

30.92.30.60

30.92.30.70

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

p/st

p/st

p/st

p/st

M

S2

S

S

S

S

S2

Части и принадлежности за велосипеди без двигател (без рамки, предни
вилки, апарати за осветление или за визуална сигнализация от видовете,
използвани за велосипеди)

S

S2

Части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства
за инвалиди

S

S2
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CPA: 30.92.40

Бебешки и детски колички и части за тях

30.92.40.30

Бебешки и детски колички

30.92.40.50

Части за бебешки и детски колички

NACE: 30.99

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

CPA: 30.99.10

Други превозни средства, н.д.

30.99.10.00

Неавтомобилни превозни средства, вкл. специализирани промишлени кари,
ръчни колички с едно колело, саморазтоварващи се колички, ръчно теглени
колички за голф, колички за пазаруване

NACE: 31.00

Произвадство на столове, седалки и на части за столове, седалки и мебели

CPA: 31.00.11

Столове и седалки, с рамки от метал

31.00.11.50

Въртящи се столове, регулируеми на височина (с изключение на тази за
медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и за
фризьорски салони)

p/st

S

31.00.11.70

Тапицирани столове с рамки от метал (без въртящи се и тези за моторни
превозни средства и въздухоплавателни средства, за медицински, хирурги
чески, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски салони
и подобни столове)

p/st

S

31.00.11.90

Нетапицирани столове с рамки от метал (без въртящи се и тези за меди
цински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали,
фризьорски салони и подобни столове)

p/st

S

CPA: 31.00.12

Столове и седалки, с рамки от дървесина

31.00.12.10

Столове, които могат да стават на легла (без тези за къмпинг или градина)

p/st

S

31.00.12.30

Столове от ратан, ракита, бамбук или подобни материали

p/st

S

31.00.12.50

Тапицирани столове с рамки от дървесина (вкл. трикраки) (без въртящи се)

p/st

S

31.00.12.90

Нетапицирани столове с рамки от дървесина (без въртящи се)

p/st

S

CPA: 31.00.13

Други столове и седалки

31.00.13.00

Други столове и седалки от позиция 9401 по ХС, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 31.00.14

Части за столове и седалки

31.00.14.00

Части за столове и седалки

CPA: 31.00.20

Части за мебели (без столове и седалки)

31.00.20.30

Части за мебели от метал, неупоменати другаде (без тези за столове и седалки
и мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни
кабинети и зали)

S

31.00.20.50

Части за мебели от дървесина, неупоменати другаде (без столове и седалки)

S

p/st

Препратка
към
бележките

S
S

p/st

S

S

S2
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31.00.20.90

Части за мебели, неупоменати другаде (без тези от метал или дървесина,
както и за столове и седалки и мебелировка за медицински, хирургически,
зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали)

NACE: 31.01

Производство на мебели за офиси и магазини

CPA: 31.01.11

Офис мебели от метал

31.01.11.00

Мебели от метал, използвани в канцелариите

CPA: 31.01.12

Офис мебели от дървесина

31.01.12.00

Мебели от дървесина от видовете, използвани в канцелариите

CPA: 31.01.13

Търговски мебели от дървесина

31.01.13.00

Мебели от дървесина, използвани за магазини

NACE: 31.02

Производство на кухненски мебели

CPA: 31.02.10

Кухненски мебели

31.02.10.00

Кухненски мебели

NACE: 31.03

Производство на матраци и дюшеци

CPA: 31.03.11

Пружини за легла и поставки за матраци

31.03.11.00

Пружини за легла и поставки за матраци (включително дървени или метални
рамки, снабдени с пружини или мрежи от стоманена тел, тапицирани
поставки за матраци, с дървени летви, дивани)

CPA: 31.03.12

Матраци и дюшеци, без поставки за матраци

31.03.12.30

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Дюшеци и матраци от порест каучук (включително с метална рамка) (без
дюшеци с вода, надуваеми дюшеци)

p/st

S

31.03.12.50

Дюшеци и матраци от порести пластмаси (включително с метална рамка)
(без дюшеци с вода, надуваеми дюшеци)

p/st

S

31.03.12.70

Матраци с метални пружини (без тези от порест каучук или пластмаси)

p/st

S

31.03.12.90

Дюшеци и матраци (без тези от порест каучук или от порести пластмаси и
тези с метални пружини)

p/st

S

NACE: 31.09

Производство на други мебели

CPA: 31.09.11

Други мебели от метал

31.09.11.00

Мебели от метал (без тези за канцеларии, за медицински, хирургически,
зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски салони и
специално проектираните за битова електроника)

kg

S

CPA: 31.09.12

Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни

31.09.12.30

Мебели от дървесина за спални (без елементи за шкафове, които се вграждат
в стени, поставки за матраци, лампи и осветителни тела, огледала за под и
столове)

p/st

S

Препратка
към
бележките
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Физ. измер.
P
единица

p/st

S

p/st

S

Препратка
към
бележките

31.09.12.50

Мебели от дървесина за столови и всекидневни (без столове и огледала за
под)

CPA: 31.09.13

Други мебели от дървесина

31.09.13.00

Други мебели от дървесина (без тези за спални, столови, всекидневни, кухни,
канцеларии, магазини, за медицински, хирургически, зъболекарски или вете
ринарни кабинети и зали и специално проектираните за битова електроника)

CPA: 31.09.14

Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук)

31.09.14.30

Мебели от пластмаси (без тези за медицински, хирургически, зъболекарски
или ветеринарни кабинети и зали и специално проектираните за битова
електроника)

p/st

S

31.09.14.50

Мебели от материали, различни от метал, дървесина или пластмаси (без
столове и шкафове, специално проектирани за битова електроника)

p/st

S

NACE: 32.11

Сечене на монети

CPA: 32.11.10

Монети

32.11.10.00

Монети (без монети, монтирани в накити, монети предназначени за скрап
или метални отпадъци)

kg

S

NACE: 32.12

Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

CPA: 32.12.11

Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани

32.12.11.00

Култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, включително
синтетични или възстановени, обработени, но необковани

CPA: 32.12.12

Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни

32.12.12.00

Обработени технически диаманти, прах от естествени или синтетични
скъпоценни или полускъпоценни камъни

CPA: 32.12.13

Бижутерийни и златарски изделия и техните части

32.12.13.30

Бижутерийни изделия и техните части от благородни метали (включително
покрити, плакирани с благородни метали)

S

32.12.13.51

Златарски изделия и техните части от сребро

S

32.12.13.53

Златарски изделия и техните части от благородни метали, некласифицирани
другаде

S

32.12.13.55

Златарски изделия и техните части от неблагородни метали, плакирани с
благородни метали

S

CPA: 32.12.14

Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли, или от
скъпоценни камъни

32.12.14.00

Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култи
вирани перли, от скъпоценни или полускъпоценни камъни

S

S

S
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NACE: 32.13

Производство на бижута имитация

CPA: 32.13.10

Бижута имитация

32.13.10.00

Бижутерийна имитация и свързани с нея изделия

NACE: 32.20

Производство на музикални инструменти

CPA: 32.20.11

Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти

32.20.11.10

29.11.2019 г.

Физ. измер.
P
единица

Препратка
към
бележките

kg

S

Акустични прави пиана, дори автоматични, нови

p/st

S

32.20.11.30

Акустични рояли, дори автоматични

p/st

S

32.20.11.50

Струнни инструменти с клавиатура (включително клавесини, спинети и
клавикорди)

p/st

S

CPA: 32.20.12

Други струнни музикални инструменти

32.20.12.00

Други струнни музикални инструменти

p/st

S

CPA: 32.20.13

Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови
музикални инструменти

32.20.13.10

Органи с тръби и клавиатура; хармониуми и подобни инструменти с
клавиатура и свободни метални плочи

p/st

S

32.20.13.40

Акордеони и подобни инструменти; устни хармоники

p/st

S

32.20.13.70

Други духови музикални инструменти

p/st

S

CPA: 32.20.14

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин

32.20.14.00

Музикални или клавирни инструменти, чийто звук се произвежда или се
усилва по електрически начин

CPA: 32.20.15

Други музикални инструменти

32.20.15.10

Ударни музикални инструменти

32.20.15.30

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички, музикални пили,
дрънкалки, сигнални свирки, свирки за примамване на животни,
инструменти за повикване или сигнализация чрез уста, рогове и свирки

CPA: 32.20.16

Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти

32.20.16.00

Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за
музикални инструменти

CPA: 32.20.20

Части и принадлежности за музикални инструменти

32.20.20.00

Части и принадлежности за музикални инструменти

NACE: 32.30

Производство на спортни стоки

CPA: 32.30.11

Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и
ролкови кънки; части за тях

32.30.11.31

Ски, за зимни спортове

32.30.11.37

Автомати за ски, спирачни механизми за ски и щеки за ски

p/st

S

p/st

S
S

S

S

pa

S
S
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32.30.11.50

Кънки за лед и ролкови кънки, вкл. обувки, закрепени към кънките, части и
принадлежности за тях

S

CPA: 32.30.12

Обувки за ски и сноубордове

32.30.12.00

Обувки за ски за сняг

CPA: 32.30.13

Водни ски, сърф бордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове

32.30.13.00

Водни ски, сърф бордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни
спортове

CPA: 32.30.14

Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика

32.30.14.00

Изделия и оборудване за гимнастика или атлетика

CPA: 32.30.15

Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни

32.30.15.10

Кожени спортни ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

32.30.15.30

Стикове за голф и друго оборудване за голф (вкл. топки за голф)

S

32.30.15.50

Изделия и оборудване за тенис на маса (вкл. хилки, топки и мрежи)

S

32.30.15.60

Ракети за тенис, бадминтон или подобни спортове, дори без корди

p/st

S

32.30.15.80

Топки и топчета (без топки за голф, тенис на маса, медицински топки и
боксови круши)

p/st

S

32.30.15.90

Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито, некласифи
цирани другаде

CPA: 32.30.16

Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д.

32.30.16.00

Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или
риболов, некласифицирани другаде

NACE: 32.40

Производство на игри и детски играчки

CPA: 32.40.11

Кукли с човешки образ

32.40.11.00

Кукли с човешки образ

CPA: 32.40.12

Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека

32.40.12.00

Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека

CPA: 32.40.13

Части и принадлежности за кукли с човешки образ

32.40.13.00

Части и принадлежности за кукли с човешки образ

CPA: 32.40.20

Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за
конструиране

pa

S

S

S

pa

S

S

S

p/st

S

p/st

S

S
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S

32.40.20.00

Влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и
играчки за конструиране

CPA: 32.40.31

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела;
колички за кукли

32.40.31.00

Играчки на колела, предназначени да бъдат карани от деца; колички за
кукли

CPA: 32.40.32

Пъзели (картинни мозайки)

32.40.32.00

Пъзели (картинни мозайки)

CPA: 32.40.39

Други игри и играчки, н.д.

32.40.39.00

Игри и играчки, некласифицирани другаде

CPA: 32.40.41

Карти за игра

32.40.41.00

Карти за игра

CPA: 32.40.42

Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други
игри

32.40.42.10

Изделия и принадлежности за билярд (без механични броячи, броячи с
часовникови механизми и стойки за билярдни щеки)

32.40.42.30

Игри, функциониращи чрез вкарване на монети, банкноти, дискове или
други подобни средства (с изкл. на оборудване за пътеки за боулинг)

p/st

S

32.40.42.50

Електрически автомобилни писти с характер на състезателни игри

p/st

S

32.40.42.70

Маси за игри в казино, оборудване за автоматични пътеки за боулинг и
други игри за луна-паркове, игри на маса или салонни игри (вкл. машини
за пинбол) (без игри, функциониращи чрез вкарване на монети, банкноти
(„книжни пари“), дискове или други подобни средства, билярди; видеоигри,
действащи с телевизионен приемник, карти за игра; електрически авто
мобилни писти с характер на състезателни игри)

kg

S

NACE: 32.50

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

CPA: 32.50.11

Инструменти и апарати за зъболечение

32.50.11.30

Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща основа с друго
зъболекарско оборудване

p/st

S

32.50.11.50

Инструменти и апарати за зъболечение (без зъболекарските бормашини)

p/st

S

CPA: 32.50.12

Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори

32.50.12.00

Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори

p/st

S

CPA: 32.50.13

Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други
инструменти и апарати,н.д.

32.50.13.11

Спринцовки, със или без игли, с медицинско, хирургическо, зъболекарско
или ветеринарно приложение

p/st

S

32.50.13.13

Тръбовидни метални игли, с медицинско, хирургическо, зъболекарско или
ветеринарно приложение

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

kg

S

S
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32.50.13.15

Игли за шевове, с медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно
приложение

p/st

S

32.50.13.17

Игли, катетри, канюли и подобни инструменти, с медицинско, хирургическо,
зъболекарско или ветеринарно приложение (без тръбовидни метални игли и
игли за шевове)

p/st

S

32.50.13.20

Офталмологични инструменти и апарати

p/st

S

32.50.13.33

Инструменти и апарати за измерване на кръвно налягане (вкл. сфигмомано
метри, тензиометри и осцилометри)

p/st

S

32.50.13.35

Ендоскопи с медицинско приложение

p/st

S

32.50.13.40

Медицински или ветеринарни термометри с течност, с директно отчитане,
некомбинирани с други уреди

p/st

S

32.50.13.53

Оборудване за бъбречна диализа

p/st

S

32.50.13.55

Диатермични апарати (включително с ултразвук)

p/st

S

32.50.13.63

Апарати за преливане на кръв (без стъклени банки, специално предназ
начени за съхранение на кръв)

p/st

S

32.50.13.65

Анестезиологични инструменти и апарати

p/st

S

32.50.13.70

Инструменти и апарати с медицинско, хирургическо или ветеринарно прило
жение, неупоменати другаде

p/st

S

32.50.13.80

Центрофуги, използвани в лабораториите (без млекарски и тези за
изстискване на пране)

p/st

S

CPA: 32.50.21

Апарати за терапия; дихателни апарати

32.50.21.30

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника (без
напълно стационарни апарати за механотерапия)

p/st

S

32.50.21.80

Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни
апарати

p/st

S

CPA: 32.50.22

Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези;
други артикули и апарати за протези, н.д.

32.50.22.35

Ставни протези

32.50.22.39

Ортопедични апарати и артикули, шини и други апарати и артикули за
фрактури

32.50.22.53

Индивидуални изкуствени зъби от пластмаси (вкл. метални стойки за
закрепване) (без цели или частични протези)

p/st

S

32.50.22.55

Индивидуални изкуствени зъби от материали, различни от пластмаси (вкл.
метални стойки за закрепване) (без цели или частични протези)

p/st

S

32.50.22.59

Зъбни протези (вкл. цели или частични протези, метални коронки, елементи
от лят калай и стомана) (без индивидуални изкуствени зъби)

S

32.50.22.90

Изделия и апарати за протези (без изкуствени зъби и зъбни протези, ставни
протези, ортопедични апарати и артикули и апарати и артикули за
фрактури, сърдечни стимулатори)

S

p/st

S
S
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CPA: 32.50.23

Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия

32.50.23.00

Части и принадлежности за изделия и апарати от позиция 9021 по ХС

CPA: 32.50.30

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за
фризьорски салони и подобни столове; и части за тях

32.50.30.30

Зъболекарски столове, столове за фризьорски салони и подобни столове и
части за тях (без зъболекарски плювалници, столове с вградени зъболекарски
апарати)

S

32.50.30.50

Мебелировка за медицински, хирургически или ветеринарни кабинети и
зали и части за тях (без маси и столове, използвани при рентгеновите
апарати)

S

CPA: 32.50.41

Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали

32.50.41.30

Контактни лещи

p/st

S

32.50.41.53

Немонтирани стъкла за очила, некоригиращи

p/st

S

32.50.41.55

Немонтирани стъкла за очила, напълно обработени от двете страни, кори
гиращи, еднофокусни

p/st

S

32.50.41.59

Немонтирани стъкла за очила, напълно обработени от двете страни, кори
гиращи, различни от еднофокусните

p/st

S

32.50.41.70

Немонтирани стъкла за очила, коригиращи (без напълно обработените от
двете страни)

p/st

S

CPA: 32.50.42

Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия

32.50.42.50

Слънчеви очила

p/st

S

32.50.42.90

Коригиращи, защитни или други очила (без слънчеви) и подобни изделия

CPA: 32.50.43

Рамки за очила и подобни изделия

32.50.43.50

Рамки от пластмаси за очила или подобни изделия

p/st

S

32.50.43.90

Рамки от други материали за очила или подобни изделия

p/st

S

CPA: 32.50.44

Части за рамки за очила и подобни изделия

32.50.44.00

Части за рамки за очила или подобни изделия (без винтчета, верижки без
приспособление за закрепяне и пружини от неблагородни метали)

CPA: 32.50.50

Други медицински и хирургически продукти

32.50.50.10

Зъболекарски цимент и други продукти за зъбни пломби; цименти за възста
новяване на костите

S

32.50.50.20

Препарати под формата на гел, за хуманна или ветеринарна медицина,
използвани като лубриканти преди хирургически операции или медицински
прегледи или като свързващ агент между тялото и медицинските инстру
менти

S

S

S

S

S2
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32.50.50.30

Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в
хирургията или стоматологията, дори резорбируеми; стерилни конци (без
катгути) за хирургически шевове (вкл. стерилни резорбируеми конци, упот
ребявани в хирургията или стоматологията); стерилни лепила за органични
тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии,
стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията
или стоматологията

S

32.50.50.50

Приспособления за стомия

S

NACE: 32.91

Производство на метли и четки

CPA: 32.91.11

Метли и четки за домакинството

32.91.11.10

Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали
на свързани снопове

p/st

S

32.91.11.40

Механични ръчни метли, различни от тези с двигател, и други четки за
почистване на улици, за домакинството или за животни

p/st

S

32.91.11.90

Четки, некласифицирани другаде

p/st

S

CPA: 32.91.12

Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за
козметични цели

32.91.12.10

Четки за зъби

p/st

S

32.91.12.35

Четки за коса

p/st

S

32.91.12.37

Четки за бръснене и четки за личен тоалет (без четки за зъби и за коса)

p/st

S

32.91.12.50

Четки за рисуване и писане

p/st

S

32.91.12.70

Четки за гримиране

p/st

S

CPA: 32.91.19

Други четки, н.д.

32.91.19.30

Четки за боядисване и баданосване, за тапети и за лакиране

p/st

S

32.91.19.50

Бояджийски тампони и валяци

p/st

S

32.91.19.70

Четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства (без
тези за почистване на улици)

p/st

S

NACE: 32.99

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

CPA: 32.99.11

Предпазни каски и други защитни средства

32.99.11.30

Защитни ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст за
всякакви професии, от естествени или възстановени кожи

pa

S

32.99.11.50

Предпазни шапки

p/st

S

CPA: 32.99.12

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични
моливи
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32.99.12.10

Химикалки

p/st

S

32.99.12.30

Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета

p/st

S

32.99.12.50

Автоматични моливи

p/st

S

CPA: 32.99.13

Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки

32.99.13.00

Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични
писалки

CPA: 32.99.14

Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях

32.99.14.10

Комплекти химикалки, писалки или моливи, съдържащи поне два артикула
за писане

kg

S

32.99.14.30

Пълнители за химикалки, комплектовани с връхчетата им

p/st

S

32.99.14.50

Писци за писане и върхове за писци; дубликаторни писалки; държатели за
писалки или моливи и подобни изделия; части (вкл. капачки и закачалки) за
изделия от позиция 9608 по ХС

CPA: 32.99.15

Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди

32.99.15.10

Моливи, чийто графит е в твърда обвивка (без медицински моливи, моливи
за гримиране или за тоалет)

p/st

S

32.99.15.30

Черни или цветни графити за моливи

p/st

S

32.99.15.50

Пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди

kg

S

CPA: 32.99.16

Плочи и дъски за писане; ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за
пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печати

32.99.16.10

Плочи и дъски за писане или рисуване

p/st

S

32.99.16.30

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни изделия

p/st

S

32.99.16.50

Мастилени тампони (без ръчни мастилени ролки)

p/st

S

32.99.16.70

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обра
ботени по друг начин с цел да оставят отпечатъци (без ролки от въгленова
или от друга хартия за получаване на копия)

p/st

S

CPA: 32.99.21

Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия

32.99.21.30

Чадъри, слънчобрани, чадъри бастуни, градински сенници и подобни
артикули (без калъфи за чадъри)

p/st

S

32.99.21.60 z

Бастуни и подобни изделия без камшици и бичове

p/st

S

CPA: 32.99.22

Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия

p/st

S

S
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32.99.22.10 z

Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, слънчобрани, бастуни и
подобни изделия без части за камшици и бичове

S

CPA: 32.99.23

Копчета, секретни копчета и техните части; ципове

32.99.23.00

Копчета, секретни копчета и техните части; ципове

CPA: 32.99.24

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове

32.99.24.30

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета

32.99.24.50

Клипсове, плъзгачи, зъбци, крайни части и ленти с различна дължина,
снабдени с клипсове, за ципове

CPA: 32.99.30

Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали

32.99.30.00

Изделия от човешки коси или животински косми; подобни продукти от
текстилни материали

CPA: 32.99.41

Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части

32.99.41.10

Запалки и устройства за запалване (включително механични, електрически,
химически и немеханични запалки и запалки за превозни средства)

p/st

S

32.99.41.30

Лули (вкл. главите за лули), цигарета за пури и за цигари и техните части

kg

S

CPA: 32.99.42

Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни
материали

32.99.42.10

Фероцерий, пирофорни сплави, изделия от възпламенителни материали,
некласифицирани другаде

32.99.42.30

Части за запалки и устройства за запалване (без камъчета, фитили, гориво в
ампули, флакони, бидони и други съдове, използвани за захранване или
пълнене на запалки или устройства за запалване)

CPA: 32.99.43

Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание
≤ 300 cm3

32.99.43.00

Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, пред
ставени в съдове със съдържание ≤ 300 cm3

CPA: 32.99.51

Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти

32.99.51.30

Коледни изделия (без електрически гирлянди, естествени коледни елхи,
поставки за коледни елхи, свещи, статуетки, статуи и други подобни
предмети, използвани за украсяване на религиозни места)

S

32.99.51.50

Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, некласифицирани
другаде

S

CPA: 32.99.52

Тоалетни пулверизатори и техните части и глави

32.99.52.80

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави

S

kg

S
S

kg

kg

S

S

S

p/st

kg

S

S
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CPA: 32.99.53

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране

32.99.53.00

Инструменти, апарати и модели за демонстриране, които не могат да служат
за други цели (без наземни авиотренажори, отпечатани схеми, диаграми или
илюстрации)

CPA: 32.99.54

Свещи, вощеници и подобни изделия

32.99.54.00

Свещи, вощеници и подобни изделия, вкл. свещи за кандила с поплавък (без
антиастматични свещи, восъчни кибрити; фитили, ленти и свещи, съдържащи
сяра)

CPA: 32.99.55

Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя,
листа или плодове

32.99.55.00

Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части

CPA: 32.99.59

Други разнородни изделия, н.д.

32.99.59.10

Дихателни апарати и газови маски, с изкл. на терапевтични дихателни
апарати и защитни маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент

p/st

S

32.99.59.20

Изделия от черва (без нишки от Месина), ципи от дебели черва, пикочни
мехури или сухожилия

kg

S

32.99.59.30

Резбарски изделия от животински материали, като слонова кост, кости,
черупки на костенурки, рога, еленови рога, корали, седеф

kg

S

32.99.59.40

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия
от тези материали, неупоменати другаде; 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
другаде; обработен невтвърден желатин и изделия от невтвърден желатин,
неупоменати другаде

kg

S

32.99.59.50

Ръчни сита

kg

S

32.99.59.60

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява
чрез вакуум, и техните части (без отделни стъклени ампули)

kg

S

32.99.59.70

Манекени и подобни изделия; автомати и движещи се фигури за витрини
(без действително изложените на витрини изделия, модели за обучение и
кукли играчки)

kg

S

32.99.59.80

Глобуси, печатни (без релефни глобуси)

p/st

S

32.99.59.90

Дървени ковчези

p/st

S

NACE: 33.11

Ремонт на метални изделия

CPA: 33.11.12

Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери, от метал

33.11.12.00

Ремонт и поддържане на цистерни, резервоари, вани и други съдове от метал

CPA: 33.11.13

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котлите за централно отопление

33.11.13.00

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли (без котли за централно
отопление) и на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения от
метал

kg

S

kg

S

S

I

I
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CPA: 33.11.19

Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия

33.11.19.00

Ремонт и поддържане на котли за централно отопление, различни от
битовите

NACE: 33.12

Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

CPA: 33.12.11

Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоцик
летни

33.12.11.00

Ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, за превозни
средства и мотоциклети

CPA: 33.12.12

Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и
арматурни изделия

33.12.12.10

Ремонт и поддържане на помпи и компресори

I

33.12.12.20

Ремонт и поддържане на кранове и клапани

I

CPA: 33.12.14

Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки

33.12.14.00

Ремонт и поддържане на пещи и горелки за захранване на огнища

CPA: 33.12.15

Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини

33.12.15.00

Ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини

CPA: 33.12.18

Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

33.12.18.00

Услуги по ремонт и поддържане на хладилно и вентилационно оборудване,
различно от това за битови нужди

CPA: 33.12.19

Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение, н.д.

33.12.19.90

Ремонт и поддържане на други машини и апарати с общо предназначение,
некласифицирани другаде

CPA: 33.12.21

Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство

33.12.21.10

Услуги по ремонт и поддържане на трактори за селското стопанство

I

33.12.21.20

Ремонт и поддържане на машини и апарати за селското и горското
стопанство

I

CPA: 33.12.22

Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал

33.12.22.00

Услуги по ремонт и поддържане на инструментални машини за обработка на
метал

CPA: 33.12.23

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството

33.12.23.00

Ремонт и поддържане на машини и апарати за металургията

CPA: 33.12.24

Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството

33.12.24.00

Ремонт и поддържане на машини и апарати за добива и строителство

CPA: 33.12.25

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

33.12.25.00

Ремонт и поддържане на машини и апарати за преработка на храни, напитки
и тютюн

CPA: 33.12.26

Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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33.12.26.00

Ремонт и поддържане на машини и апарати за производство на текстил,
облекло и кожи

I

CPA: 33.12.27

Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

33.12.27.00

Ремонт и поддържане на машини и апарати за производство на хартия и
картон

CPA: 33.12.28

Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук

33.12.28.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини и апарати за каучук или
пластмаси

CPA: 33.12.29

Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д.

33.12.29.10

Услуги по ремонт и поддържане на инструментални машини за обработка на
дървесина, корк, камък, ебонит и подобни твърди материали

I

33.12.29.90

Ремонт и поддържане на други машини и апарати със специално предназ
начение, некласифицирани другаде

I

NACE: 33.13

Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

CPA: 33.13.11

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

33.13.11.10

Ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване,
навигация и за други цели (без оборудване за управление на промишлени
процеси)

I

33.13.11.20

Ремонт и поддържане на промишлени уреди и апарати за измерване на
времето

I

CPA: 33.13.12

Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

33.13.12.00

Ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване

CPA: 33.13.13

Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника

33.13.13.00

Ремонт и поддържане на професионални фотографски, синематографски и
оптични уреди

CPA: 33.13.19

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати

33.13.19.00

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди
и апарати

NACE: 33.14

Ремонт на електрически съоръжения

CPA: 33.14.11

Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори, трансформатори и апарати
за управление и разпределение на електрическа енергия

33.14.11.20

Ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансфор
матори

I

33.14.11.50

Ремонт и поддържане на апарати за разпределение и управление на елек
трическа енергия

I

CPA: 33.14.19

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения

33.14.19.00

Ремонт и поддържане на електрически съоръжения (без апарати за разпре
деление и управление на електрическа енергия, двигатели, генератори и
трансформатори, телевизионни и радиопредаватели)

I

I

I

I

I

I
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NACE: 33.15

Ремонт и поддържане на плавателни съдове

CPA: 33.15.10

Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове

33.15.10.10

Услуги по ремонт и поддържане на кораби, лодки и плаващи съоръжения
(без яхти, други плавателни съдове за развлечение или спорт, лодки с гребла
и канута)

I

33.15.10.30

Услуги по ремонт и поддържане на развлекателни и спортни лодки

I

NACE: 33.16

Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

CPA: 33.16.10

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

33.16.10.00

Услуги по ремонт и поддържане на граждански въздухоплавателни средства
и авиационни двигатели

NACE: 33.17

Ремонт и поддържане на други превозни средства

CPA: 33.17.11

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони

33.17.11.00

Ремонт и поддържане на локомотиви и релсови превозни средства и меха
нични/електромеханични устройства за сигнализация, безопасност, контрол
или управление

NACE: 33.19

Ремонт на друго оборудване

CPA: 33.19.10

Услуги по ремонт на друго оборудване

33.19.10.20

Услуги по поправка на покривала, изделия за къмпинги и други конфекцио
нирани текстилни изделия

NACE: 33.20

Инсталиране на машини и оборудване

CPA: 33.20.11

Услуги по инсталиране на парни котли, без котлите за централно отопление, вкл. услугите по
инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал

33.20.11.00

Услуги по инсталиране на парни котли (без котли за централно отопление),
вкл. на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал

CPA: 33.20.21

Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната

33.20.21.00

Инсталиране на канцеларски машини и апарати

CPA: 33.20.29

Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д.

33.20.29.10

Инсталиране на турбини и двигатели, без авиационни, за превозни средства
и мотоциклети

I

33.20.29.20

Инсталиране на помпи и компресори

I

33.20.29.30

Инсталиране на пещи и горелки за захранване на огнища

I

33.20.29.40

Инсталиране на подемно-транспортни машини, без асансьори и ескалатори

I

33.20.29.50

Инсталиране на хладилно и вентилационно оборудване, различно от това за
битови нужди

I

33.20.29.60

Инсталиране на машини и апарати с общо предназначение, за претегляне,
филтриране, дестилиране, опаковане, бутилиране, пулверизиране, изхвърляне
на пясъчни и парни струи, каландриране

I

M

I

I

I

I

I
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I

33.20.29.70

Услуги по инсталиране на инструментални машини за обработка на
дървесина, корк, камък, ебонит и подобни твърди материали

CPA: 33.20.31

Услуги по инсталиране на машини за селското и горскотостопанство

33.20.31.00

Инсталиране на машини и апарати за селското и горското стопанство

CPA: 33.20.32

Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал

33.20.32.00

Инсталиране на инструментални машини за обработка на метал

CPA: 33.20.33

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството

33.20.33.00

Инсталиране на машини и апарати за металургията

CPA: 33.20.34

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за добива и строителството

33.20.34.00

Инсталиране на машини и апарати за добива и строителството

CPA: 33.20.35

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

33.20.35.00

Инсталиране на машини и апарати за преработка на храни, напитки и
тютюн

CPA: 33.20.36

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

33.20.36.00

Инсталиране на машини и апарати за производство на текстил, облекло и
кожи

CPA: 33.20.37

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за хартия, картон и изделия от хартия и картон

33.20.37.00

Инсталиране на машини и апарати за производство на хартия и картон

CPA: 33.20.38

Инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук

33.20.38.00

Инсталиране на машини и апарати за производство на каучук или пластмаси

CPA: 33.20.39

Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д.

33.20.39.00

Инсталиране на други машини и апарати със специално предназначение,
некласифицирани другаде

CPA: 33.20.41

Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди

33.20.41.00

Инсталиране на медицинско и хирургическо оборудване

CPA: 33.20.42

Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати

33.20.42.00

Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати

CPA: 33.20.50

Услуги по инсталиране на електрически съоръжения

33.20.50.20

Инсталиране на електрически двигатели, генератори и трансформатори

I

33.20.50.50

Инсталиране на апарати за разпределение и управление на електрическа
енергия

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

33.20.50.90

Инсталиране на други електрически съоръжения (без електрически апарати
за сигнализация по магистрали, пътища и т.н.)

CPA: 33.20.60

Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси

33.20.60.00

Проектиране и сглобяване на оборудване за управление на производствените
процеси и автоматизирани производствени цехове

CPA: 33.20.70

Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.

33.20.70.00

Инсталиране на промишлени уреди и апарати за измерване на времето

NACE: 38.32

Рециклиране на сортирани отпадъци

CPA: 38.32.20

Рециклирани метални суровини

38.32.20.00

Рециклирани метални суровини

CPA: 38.32.30

Рециклирани неметални суровини

38.32.30.00

Рециклирани неметални суровини

NACE: 99.t

T - кодове

CPA: 99.tt

T - кодове

24.10.T1.10

I

I

kg

S

kg

S

Необработени чугуни

kg

V

A1

24.10.T1.21

Необработена стомана: нелегирана, произведена в електропещи

kg

V

B1

24.10.T1.22

Необработена стомана: нелегирана, различна от произведената в електропещи

kg

V

B1

24.10.T1.31

Необработена стомана: легирана, различна от неръждаемата, произведена в
електропещи

kg

V

B2

24.10.T1.32

Необработена стомана: легирана, различна от неръждаемата, различна от
произведената в електропещи

kg

V

B2

24.10.T1.41

Необработена стомана: неръждаема и високолегирана, произведена в елек
тропещи

kg

V

B3

24.10.T1.42

Необработена стомана: неръждаема и високолегирана, различна от произве
дената в електропещи

kg

V

B3

24.10.T2.11

Горещовалцувани плоски продукти на рулони (широки ленти), с широчина
≥ 600 mm

kg

V

C1

24.10.T2.12

Горещовалцувани плоски продукти на рулони, с широчина < 600 mm

kg

V

C2

24.10.T2.21

Плочи и листове, валцувани на определени дължини в машини за валцуване
на широки ленти

kg

V

C3

24.10.T2.22

Плочи, листове и широки ленти, горещовалцувани на валцовъчни машини,
различни от тези за широки ленти

kg

V

24.10.T2.31

Горещовалцуван валцдрат (заготовка за валцуване на тел)

kg

V

24.10.T2.41

Пръти, използвани за арматура за бетон

kg

V
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24.10.T2.42

Други горещовалцувани пръти

kg

V

24.10.T2.43

Горещовалцувани и ковани леки профили, с височина на реброто < 80 mm,
и ъглови профили

kg

V

24.10.T2.44

Гредови профили

kg

V

24.10.T2.51

Шпунтови прегради

kg

V

24.10.T2.52

Елементи за релсов път

kg

V

24.10.T2.60

Заварени профили

kg

V

24.10.T3.10

Студеновалцувани листове, плочи и ленти и черна ламарина, с широчина
≥ 600 mm

kg

V

24.10.T3.20

Листове и ленти от електротехническа стомана

kg

V

24.10.T3.30

Покалаена ламарина, други покалаени листове и електролитно хромирана
стомана(ECCS)

kg

V

24.10.T3.40

Листове, с горещонанесено метално покритие

kg

V

24.10.T3.50

Листове с електролитно метално покритие

kg

V

24.10.T3.60

Листове, с органично покритие

kg

V

NACE: 99.z

Z - кодове

CPA: 99.zz

Z - кодове

10.00.00.Z1

Приготвени и консервирани храни от месо, субпродукти или кръв, вкл.
готови ястия от меси и субпродукти

kg

S

10.00.00.Z3

Зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен
от този с оцет или оцетна киселина, вкл. готови зеленчукови ястия

kg

S

10.00.00.Z4 *

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни и водорасли, замразени,
сушени, осолени, в саламура или приготвени или консервирани по друг
начин; риба, приготвена или консервирана по друг начин; готови храни и
ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

kg

S

10.12.00.Z1

Месо от патици, гъски или токачки, прясно, охладено или замразено —
неразфасовано

kg

S

10.12.00.Z2

Месо от патици, гъски или токачки, прясно, охладено или замразено —
разфасовано

kg

S

10.90.10.Z0

Готови храни за животни (без готови храни за кучета и котки, п.п.д.)

kg

S

10.99.00.Z0

Билков чай, хранителни добавки, нетрайни храни, други готови храни и
ястия, други хранителни продукти, некласифицирани другаде

kg

S

11.02.12.Z0

Вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката
на алкохол, със защитено наименование за произход (ЗНП), с алкохолно
съдържание ≤ 15 % (с изключение на пенливи вина)

l

S

13.10.61.Z1

Памучни прежди от непенирани влакна, н.п.д.

kg

T
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13.10.61.Z2

Памучни прежди от пенирани влакна, н.п.д.

kg

T

13.10.83.Z0

Прежди от синтетични щапелни влакна, смесени с вълна, н.п.д.

kg

T

13.20.20.Z1

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове и марли)

m2

T

13.20.20.Z2

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от
прежди с различни цветове)

m2

T

13.20.20.Z3

Памучни тъкани от прежди с различни цветове (без „деним“)

m2

T

17.12.00.Z0

Крафтхартия за торби, крепирана или навълнена, на роли или листа; хартия
и картон, крепирани или навълнени, релефно щамповани или перфорирани

kg

S

20.13.00.Z0

Фосфиди (без ферофосфори) с определен или неопределен химичен състав;
хидриди; нитриди; азиди; силициди и бориди, с определен или неопределен
химичен състав (без карбидите от позиция 20.13.64.50); други неорганични
съединения, некласифицирани другаде; амалгами (без тези на благородните
метали, дестилирани води, проводими води или води със същата степен на
чистота, втечнен и сгъстен въздух)

kg

S

20.14.34.Z1

Естери на офтофталовата киселина

kg

T

20.14.61.Z0

Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи
(без метанал, етанал)

kg

T

20.14.62.Z0

Ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи;
алкохолни кетони и алдехидни кетони; фенолни кетони и кетони,
съдържащи други кислородни функционални групи; други кетони на
цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи други кислородни
функционални групи

kg

T

23.69.19.Z0

Тръби и други изделия от цимент, бетон или изкуствен камък, и принад
лежности

kg

S

24.10.21.Z0

Блокове, други първични форми и линейни полуготови продукти, от неле
гирана стомана

kg

S

24.10.22.Z0

Блокове, други първични форми и линейни полуготови продукти, от
неръждаема стомана

kg

S

24.10.23.Z0

Блокове, други първични форми и линейни полуготови продукти, от
легирана стомана, различна от неръждаемата

kg

S

24.10.33.Z0

Горещовалцувани плоски продукти на рулони, с широчина ≥ 600 mm, от
неръждаема стомана

kg

S

24.10.34.Z0

Горещовалцувани плоски продукти на рулони, с широчина < 600 mm, от
неръждаема стомана

kg

S

24.10.41.Z0

Неплакирани студеновалцувани листове, плочи и ленти (вкл. листове от
електротехническа стомана и ленти, които не са напълно отгряти), с
широчина ≥ 600 mm, от стомана, различна от неръждаемата

kg

S

24.32.10.Z1

Студеновалцувани тесни и разрязани ленти, с широчина < 600 mm, от
нелегирана и легирана стомана, различна от неръждаемата

kg

S
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24.32.10.Z2

Студеновалцувани тесни и разрязани ленти (без изолираните електрически
ленти и вълнообразни ленти с един назъбен или скосен ръб), с широчина
< 600 mm, от неръждаема стомана

kg

S

24.32.20.Z1

Стоманени листове и ленти, както и студеновалцувани разрязани ленти (от
нелегирана стомана), с горещонанесено или електролитно метално покритие,
с широчина < 600 mm

kg

S

24.32.20.Z2

Стоманени листове и студеновалцувани разрязани ленти, с органично
покритие, с широчина < 600 mm

kg

S

26.30.00.Z0

Части за телефонни апарати, телефонни апарати за клетъчни мрежи или за
други безжични мрежи и части за други апарати за предаване или приемане
на глас, образ или други данни, неупоменати другаде

26.51.00.Z0

Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи; уреди и апарати за
измерване или проверка на електрически величини, некласифицирани
другаде

p/st

S

26.70.00.Z0

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други
фотоапарати (без цифрови фотоапарати)

p/st

S

26.99.00.Z0

Други устройства за машини за автоматична обработка на данни

p/st

S

26.99.00.Z2

Части и принадлежности за изделия от позиции 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми; части, некласифицирани другаде
и Части и принадлежности за оптични елементи, уреди и апарати от
позиция 9013 по ХС

S

26.99.00.Z3

Части и принадлежности за уреди, апарати и машини от позиция 9031 по
ХС

S

26.99.00.Z4

Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия (без комбинираните с
радиоприемник)

p/st

S

27.99.00.Z0

Гръмоотводи, ограничители на напрежение и високочестотни електрически
филтри за напрежение > 1 kV

p/st

S

27.99.00.Z1

Части, изключително или главно предназначени за електрически двигатели и
генератори, електрогенериращи агрегати и ротационни преобразуватели,
некласифицирани другаде

28.30.99.Z0

Трактори с мощност на двигателя > 37 kW, без зеленчуково-градинарски
трактори, пътни влекачи за полуремаркета, верижни трактори

p/st

S

28.99.00.Z0

Машини за занитване, машини за сбиване и стругове за щанцоване на метал,
машини за производство на гъвкави тръби от спираловидни ленти, машини
за формоване на метали чрез електромагнитни импулси и други инстру
ментални машини за обработка на метал, работещи без отнемане на метал

p/st

S

28.99.00.Z1

Машини, стъргателни (хобел), шепинги, дълбачни и други машини за
обработка на метали, метални карбиди или металокерамики, некласифи
цирани другаде

p/st

S

39.99.00.Z0

Сглобяеми конструкции, от пластмаси, бетон или алуминий

S

S

S
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39.99.00.Z1

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем ≤ 1 000 cm3, за превозните средства от глава 87 от ХС

p/st

S

39.99.00.Z2

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие, с искрово запалване и
работен обем > 1 000 cm3, за превозните средства от глава 87 от ХС

p/st

S

39.99.00.Z4

Фиби за коса; ролки за коса, щипки за коса и подобни изделия за фризури и
техните части (без електронагревателни апарати за фризьорски цели)

kg

S

39.99.00.Z5

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии (с изключение
на траверси от дърво, бетон или стомана, елементи от неподвижни
съоръжения и други несглобени неподвижни съоръжения и елементи за
железопътни или подобни линии); механични устройства (включително
електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление
за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, паркинги,
пристанищни съоръжения или летища; части за тях

S

39.99.00.Z6

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. камшици, бичове
и техните части, ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, облекло
за кучета и подобни изделия) от всякакъв вид материали; бастуни и подобни
изделия без камшици и бичове; части, гарнитури и принадлежности

S

39.99.00.Z7

Каолин

* = променена позиция от Списъка за 2018 г.

kg

T

Препратка
към
бележките
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