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към
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Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една
страна, и Република Молдова, от друга страна

BG

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ XV
ПРЕМАХВАНЕ НА МИТАТА
1.

Страните премахват всички мита върху стоките с произход от другата страна, считано
от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, с изключение на
предвиденото в параграфи 2, 3 и 4 и без да се засягат разпоредбите на параграф 5 от
настоящото приложение.

2.

Продуктите, изброени в Приложение XV-А, се внасят в Съюза безмитно в рамките на
тарифните квоти, определени в посоченото приложение. По отношение на вноса, който
превишава количеството по съответната квота, се прилага митническата ставка за найоблагодетелствана нация (НОН).

3.

Продуктите, изброени в Приложение XV-Б, се облагат с вносно мито при вноса в ЕС,
като се освобождават от адвалорния компонент на това мито.

4.

Премахването на някои мита от страна на Република Молдова в съответствие с
посоченото в приложение XV-Г се извършва при следните условия:
а)

митата за позициите от поетапна категория „5“ в графика на Република Молдова
се премахват на 6 равни етапа с начало датата на влизане в сила на настоящото
споразумение, като всяко следващо намаляване се извършва на 1 януари през
следващите 5 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;
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5.

б)

митата за позициите от поетапна категория „3“ в графика на Република Молдова
се премахват на 4 равни етапа с начало датата на влизане в сила на настоящото
споразумение, като всяко следващо намаляване се извършва на 1 януари през
следващите 3 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

в)

митата за позициите от поетапна категория „10-А“ в графика на Република
Молдова се премахват на 10 равни годишни етапа с начало 1 януари в годината
след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

г)

митата за позициите от поетапна категория „5-А“ в графика на Република
Молдова се премахват на 5 равни годишни етапа с начало 1 януари в годината
след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

д)

митата за позициите от поетапна категория „3-А“ в графика на Република
Молдова се премахват на 3 равни годишни етапа с начало 1 януари в годината
след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

е)

премахването на митата за продуктите от поетапна категория „10-S“ (продукти, за
които се прилага период от 5 години без промяна на статуквото) започва на
1 януари на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение.

По отношение на вноса на продуктите с произход от Република Молдова, които са
изброени в приложение XV-В, се прилага механизмът за предотвратяване на
заобикалянето на мерките, посочен в член 148 от настоящото споразумение.
________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV-А
ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ГОДИШНИ БЕЗМИТНИ ТАРИФНИ
КВОТИ (СЪЮЗ)
Поред
ен
номер

Код по КН
2012 г.

Описание на продукта

1

07020000

Домати, пресни или охладени

1 000

осв.

2

07032000

Чесън, пресен или охладен

220

осв.

3

08061010

Трапезно грозде, прясно

5 000

осв.

4

08081080

Ябълки, пресни (с изключение на
предназначените за промишлени
цели, в насипно състояние, в периода
от 16 септември до 15 декември)

20 000

осв.

5

08094005

Сливи, пресни

5 000

осв.

6

20096110

Сок от грозде, включително мъст,
неферментирали, със стойност Брикс
<= 30 при 20°C, на цена > 18 EUR за
100 kg, със или без прибавка на захар
или други подсладители (с
изключение на тези с прибавка на
алкохол)

500

осв.
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Обем (в
тонове)

Митничес
ка ставка

Поред
ен
номер

Код по КН
2012 г.

Описание на продукта

20096919

Сок от грозде, включително мъст,
неферментирали, със стойност Брикс
> 67 при 20°C, на цена > 22 EUR за
100 kg, със или без прибавка на захар
или други подсладители (с
изключение на тези с прибавка на
алкохол)

20096951

Концентриран сок от грозде,
включително мъст, неферментирали,
със стойност Брикс > 30, но <= 67
при 20°C, на цена > 18 EUR за 100 kg,
със или без прибавка на захар или
други подсладители (с изключение на
тези с прибавка на алкохол)

20096959

Концентриран сок от грозде,
включително мъст, неферментирали,
със стойност Брикс > 30, но <= 67
при 20°C, на цена > 18 EUR за 100 kg,
със или без прибавка на захар или
други подсладители (с изключение на
тези с прибавка на алкохол)

________________
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Обем (в
тонове)

Митничес
ка ставка

ПРИЛОЖЕНИЕ XV-Б
ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ВХОДНИ ЦЕНИ1
и които се освобождават от адвалорния компонент на вносното мито (СЪЮЗ)
Код по КН
2012 г.

1

Описание на продукта

07070005

Краставици, пресни или охладени

07099100

Артишок (ангинарии), пресен или охладен

07099310

Тиквички, пресни или охладени

08051020

Сладки портокали, пресни

08052010

Клементинки

08052030

Монреалски мандарини и сатсумаси

08052050

Мандарини и wilkings

08052070

Тангерини

08052090

Тангело, ортаники, малакини и други подобни хибриди от цитрусови
плодове (с изключение на клементинки, монреалски мандарини и
сатсумаси, мандарини, wilkings и тангерини)

08055010

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

08083090

Круши (с изключение на предназначените за промишлени цели, в
насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември)

08091000

Кайсии, пресни

08092100

Вишни (Prunus cerasus), пресни

08092900

Череши (с изключение на вишни), пресни

Вж. приложение 2 към Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9
октомври 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на
Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
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Код по КН
2012 г.

Описание на продукта

08093010

Брюнони и нектарини, пресни

08093090

Праскови (с изключение на брюнони и нектарини), пресни

22043092

Гроздова мъст, неферментирала, концентрирана по смисъла на
допълнителна забележка 7 към глава 22, с плътност <= 1,33 g/cm³ при
20°C и с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но > 0,5 %
vol (с изключение на гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната
с прибавка на алкохол)

22043094

Гроздова мъст, неконцентрирана, с плътност <= 1,33 g/cm³ при 20°C и
с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но > 0,5 % vol (с
изключение на гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната с
прибавка на алкохол)

22043096

Гроздова мъст, неферментирала, концентрирана по смисъла на
допълнителна забележка 7 към глава 22, с плътност > 1,33 g/cm³ при
20°C и с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но > 0,5 %
vol (с изключение на гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната
с прибавка на алкохол)

22043098

Гроздова мъст, неконцентрирана, с плътност > 1,33 g/cm³ при 20°C и с
действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но > 0,5 % vol (с
изключение на гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната с
прибавка на алкохол)

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV-В
ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА МЕРКИТЕ (СЪЮЗ)
Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

Критично
ниво (в
тонове)

Селскостопански продукти
1
Свинско месо

02031110

Пресни или охладени цели и половин трупове 4 500
от домашни свине

02031211

Пресни или охладени необезкостени бутове
от домашни свине и разфасовки от тях

02031219

Пресни или охладени необезкостени плешки
от домашни свине и разфасовки от тях

02031911

Пресни или охладени предни части от
домашни свине и разфасовки от тях

02031913

Пресни или охладени котлети от домашни
свине и разфасовки от тях

02031915

Пресни или охладени гърди (шарено месо) от
домашни свине и разфасовки от тях

02031955

Пресни или охладени обезкостени меса от
домашни свине (с изключение на гърди и
разфасовки от тях)

02031959

Пресни или охладени меса от домашни свине,
необезкостени (с изключение на цели и
половин трупове, бутове, плешки и
разфасовки от тях, предни части, котлети,
гърди и разфасовки от тях)
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Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02032110

Замразени цели и половин трупове от
домашни свине

02032211

Замразени бутове от домашни свине и
разфасовки от тях, необезкостени

02032219

Замразени плешки от домашни свине и
разфасовки от тях, необезкостени

02032911

Замразени предни части от домашни свине и
разфасовки от тях

02032913

Замразени котлети от домашни свине и
разфасовки от тях, необезкостени

02032915

Замразени гърди (шарено месо) от домашни
свине и разфасовки от тях

02032955

Замразени обезкостени меса от домашни
свине (с изключение на гърди и разфасовки
от тях)

02032959

Замразени меса от домашни свине,
необезкостени (с изключение на цели и
половин трупове, бутове, плешки и
разфасовки от тях, предни части, котлети,
гърди и разфасовки от тях)
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

2
Месо от
домашни птици

02071130

Пресни или охладени, оскубани, изкормени
петли и кокошки, без глави и без крака, но с
шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пилета 70 %“

02071190

Пресни или охладени, оскубани, изкормени
петли и кокошки, без глави и без крака и без
шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пилета 65 %“ и пресни или
охладени неразфасовани петли и кокошки
под други форми (с изключение на „пилета
83 %“ и „пилета 70 %“)

02071210

Замразени петли и кокошки, оскубани,
изкормени, без глави и без крака, но с шийки,
сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пилета 70 %“

02071290

Замразени петли и кокошки, оскубани,
изкормени, без глави и без крака и без шийки,
сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пилета 65 %“ и неразфасовани петли и
кокошки под други форми (с изключение на
„пилета 70 %“)

02071310

Пресни или охладени обезкостени
разфасовки от петли и кокошки

02071320

Пресни или охладени половинки или
четвъртинки от петли и кокошки

02071330

Пресни или охладени цели крилца, дори без
връхчетата, от петли и кокошки
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Критично
ниво (в
тонове)
600

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02071350

Пресни или охладени гърди от петли и
кокошки и разфасовки от тях, необезкостени

02071360

Пресни или охладени бутчета от петли и
кокошки и разфасовки от тях, необезкостени

02071399

Пресни или охладени карантии, годни за
консумация, от петли и кокошки (с
изключение на черен дроб)

02071410

Замразени обезкостени разфасовки от петли и
кокошки

02071420

Замразени половинки или четвъртинки от
петли и кокошки

02071430

Замразени цели крилца, дори без връхчетата,
от петли и кокошки

02071450

Замразени гърди от петли и кокошки и
разфасовки от тях, необезкостени

02071460

Замразени бутчета от петли и кокошки и
разфасовки от тях, необезкостени

02071499

Замразени карантии, годни за консумация, от
петли и кокошки (с изключение на черен
дроб)
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02072410

Пресни или охладени, оскубани, изкормени
домашни пуйки, без глави и без крака, но с
шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пуйки 80 %“

02072490

Пресни или охладени, оскубани, изкормени
домашни пуйки, без глави и без крака и без
шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „пуйки 73 %“, и пресни или
охладени неразфасовани домашни пуйки под
други форми (с изключение на „пуйки 80 %“)

02072510

Замразени домашни пуйки, оскубани,
изкормени, без глави и без крака, но с шийки,
сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пуйки 80 %“

02072590

Замразени домашни пуйки, оскубани,
изкормени, без глави и без крака и без шийки,
сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пуйки 73 %“, и неразфасовани домашни
пуйки под други форми (с изключение на
„пуйки 80 %“)

02072610

Пресни или охладени обезкостени
разфасовки от домашни пуйки

02072620

Пресни или охладени половинки или
четвъртинки от домашни пуйки

02072630

Пресни или охладени цели крилца, дори без
връхчетата, от домашни пуйки
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02072650

Пресни или охладени гърди от домашни
пуйки и разфасовки от тях, необезкостени

02072660

Пресни или охладени кълки от домашни
пуйки и разфасовки от тях, необезкостени

02072670

Пресни или охладени бутчета от домашни
пуйки и разфасовки от тях, необезкостени (с
изключение на кълки)

02072680

Пресни или охладени разфасовки от домашни
пуйки, необезкостени (с изключение на
половинки или четвъртинки, цели крилца,
дори без връхчета, гръбчета, шийки, гръбчета
с шийки, трътки, връхчета на крилца, гърди,
бутчета и разфасовки от тях)

02072699

Пресни или охладени карантии, годни за
консумация, от домашни пуйки (с
изключение на черен дроб)

02072710

Замразени обезкостени разфасовки от
домашни пуйки

02072720

Замразени половинки или четвъртинки от
домашни пуйки

02072730

Замразени цели крилца, дори без връхчетата,
от домашни пуйки

02072750

Замразени гърди от домашни пуйки и
разфасовки от тях, необезкостени
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02072760

Замразени кълки от домашни пуйки и
разфасовки от тях, необезкостени

02072770

Замразени бутчета от домашни пуйки и
разфасовки от тях, необезкостени (с
изключение на кълки)

02072780

Замразени разфасовки от домашни пуйки,
необезкостени (с изключение на половинки
или четвъртинки, цели крилца, дори без
връхчета, гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,
трътки, връхчета на крилца, гърди, бутчета и
разфасовки от тях)

02072799

Замразени карантии, годни за консумация, от
домашни пуйки (с изключение на черен дроб)

02074130

Пресни или охладени домашни патици,
неразфасовани, оскубани, изкормени, без
глави и без крака, но с шийки, сърца, черен
дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

02074180

Пресни или охладени домашни патици,
неразфасовани, оскубани, изкормени, без
глави и без крака и без шийки, сърца, черен
дроб и воденички, наречени „патици 63 %“
или представени по друг начин

02074230

Замразени домашни патици, оскубани,
изкормени, без глави и без крака, с шийки,
сърца, черен дроб и воденички, наречени
„патици 70 %“
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02074280

Замразени домашни патици, неразфасовани,
оскубани, изкормени, без глави и без крака и
без шийки, сърца, черен дроб и воденички,
наречени „патици 63 %“ или представени по
друг начин

02074410

Пресни или охладени разфасовки от домашни
патици, обезкостени

02074421

Пресни или охладени половинки или
четвъртинки от домашни патици

02074431

Пресни или охладени цели крилца от
домашни патици

02074441

Пресни или охладени гръбчета, шийки,
гръбчета с шийки, трътки, връхчета на
крилца от домашни патици

02074451

Пресни или охладени гърди от домашни
патици и разфасовки от тях, необезкостени

02074461

Пресни или охладени бутчета от домашни
патици и разфасовки от тях, необезкостени

02074471

Пресни или охладени разфасовки, наречени
„палта“, от домашни патици, необезкостени

02074481

Пресни или охладени разфасовки от домашни
патици, необезкостени, неупоменати другаде

02074499

Пресни или охладени карантии, годни за
консумация, от домашни патици (с
изключение на черен дроб)

02074510

Замразени разфасовки от домашни патици,
обезкостени

02074521

Замразени половинки или четвъртинки от
домашни патици

02074531

Замразени цели крилца от домашни патици
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02074541

Замразени гръбчета, шийки, гръбчета с
шийки, трътки, връхчета на крилца от
домашни патици

02074551

Замразени гърди от домашни патици и
разфасовки от тях, необезкостени

02074561

Замразени бутчета от домашни патици и
разфасовки от тях, необезкостени

02074581

Замразени разфасовки от домашни патици,
необезкостени, неупоменати другаде

02074599

Замразени карантии, годни за консумация, от
домашни патици, (с изключение на черен
дроб)

02075110

Пресни или охладени домашни гъски,
неразфасовани, оскубани, обезкървени,
неизкормени, с глави и крака, наречени
„гъски 82 %“

02075190

Пресни или охладени домашни гъски,
неразфасовани, оскубани, изкормени, без
глави и без крака, със или без сърца и
воденички, наречени „гъски 75 %“ или
представени по друг начин

02075290

Замразени домашни гъски, неразфасовани,
оскубани, изкормени, без глави и без крака,
със или без сърца и воденички, наречени
„гъски 75 %“ или представени по друг начин

02075410

Пресни или охладени разфасовки от домашни
гъски, обезкостени

02075421

Пресни или замразени половинки или
четвъртинки от домашни гъски
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02075431

Пресни или охладени цели крилца от
домашни гъски

02075441

Пресни или охладени гръбчета, шийки,
гръбчета с шийки, трътки, връхчета на
крилца от домашни гъски

02075451

Пресни или охладени гърди от домашни
гъски и разфасовки от тях, необезкостени

02075461

Пресни или охладени бутчета от домашни
гъски и разфасовки от тях, необезкостени

02075471

Пресни или охладени разфасовки, наречени
„палта“, от домашни гъски, необезкостени

02075481

Пресни или охладени разфасовки от домашни
гъски, необезкостени, неупоменати другаде

02075499

Пресни или охладени карантии, годни за
консумация, от домашни гъски (с изключение
на черен дроб)

02075510

Замразени разфасовки от домашни гъски,
обезкостени

02075521

Замразени половинки или четвъртинки от
домашни гъски

02075531

Замразени цели крилца от домашни гъски

02075541

Замразени гръбчета, шийки, гръбчета с
шийки, трътки, връхчета на крилца от
домашни гъски
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02075551

Замразени гърди от домашни гъски и
разфасовки от тях, необезкостени

02075561

Замразени бутчета от домашни гъски и
разфасовки от тях, необезкостени

02075581

Замразени разфасовки от домашни гъски,
необезкостени, неупоменати другаде

02075599

Замразени карантии, годни за консумация, от
домашни гъски (с изключение на черен дроб)

02076005

Пресни, охладени или замразени домашни
токачки, неразфасовани

02076010

Пресни, охладени или замразени разфасовки
от домашни токачки, обезкостени

02076031

Пресни, охладени или замразени цели крилца
от домашни токачки

02076041

Пресни, охладени или замразени гръбчета,
шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета
на крилца от домашни токачки

02076051

Пресни, охладени или замразени гърди от
домашни токачки и разфасовки от тях,
необезкостени

02076061

Пресни, охладени или замразени бутчета от
домашни токачки и разфасовки от тях,
необезкостени

02076081

Пресни, охладени или замразени разфасовки
от домашни токачки, необезкостени,
неупоменати другаде

EU/MD/Приложение XV-В/bg 11

Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

02076099

Пресни, охладени или замразени карантии,
годни за консумация, от домашни токачки (с
изключение на черен дроб)

16023211

Приготвени храни и консерви от месо или
карантии от петли и кокошки, без топлинна
обработка, със съдържание на месо или
карантии от домашни птици >= 57 % (с
изключение на колбаси и подобни продукти и
приготвени храни от черен дроб)

16023230

Приготвени храни и консерви от месо или
карантии от петли и кокошки със съдържание
на месо или карантии от домашни птици
>= 25 %, но < 57 % (с изключение на колбаси
и подобни продукти, фино хомогенизирани
приготвени храни, пригодени за продажба на
дребно като детски или диетични храни, в
съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти от месо)

16023290

Приготвени храни и консерви от месо или
карантии от петли и кокошки (с изключение
на тези със съдържание >= 25 % на месо или
карантии от домашни птици, месо или
карантии от пуйки или токачки, колбаси и
подобни продукти, фино хомогенизирани
приготвени храни, пригодени за продажба на
дребно като детски или диетични храни, в
съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти и сокове от
месо)
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

3
Мляко и млечни
продукти

04021011

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно
съдържание на мазнини <= 1,5 %,
неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

04021019

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно
съдържание на мазнини <= 1,5 %,
неподсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

04021091

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно
съдържание на мазнини <= 1,5 %,
подсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

04021099

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно
съдържание на мазнини <= 1,5 %,
подсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

04051011

Натурално масло с тегловно съдържание на
мазнини >= 80 %, но <= 85 %, в директни
опаковки с нетно съдържание <= 1 kg (с
изключение на дехидратирано масло и масло
„Ги“)

04051019

Натурално масло с тегловно съдържание на
мазнини >= 80 %, но <= 85 % (с изключение
на това в директни опаковки с нетно
съдържание <= 1 kg, дехидратирано масло и
масло „Ги“)

04051030

Възстановено масло с тегловно съдържание
на мазнини >= 80 %, но <= 85 % (с
изключение на дехидратирано масло и масло
„Ги“)

04051050

Масло от суроватка с тегловно съдържание
на мазнини >= 80 %, но <= 85 % (с
изключение на дехидратирано масло и масло
„Ги“)

04051090

Масло с тегловно съдържание на мазнини
> 85 %, но <= 95 % (с изключение на
дехидратирано масло и масло „Ги“)
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Критично
ниво (в
тонове)
1 700

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

4
Яйца с черупки

04072100

Пресни яйца от кокошки, с черупки (с
изключение на оплодени за инкубиране)

04072910

Пресни яйца от домашни птици, с черупки (с
изключение на тези от кокошки и оплодените
за инкубиране)

04072990

Пресни птичи яйца, с черупки (с изключение
на тези от домашни птици и оплодените за
инкубиране)

04079010

Яйца от домашни птици, с черупки,
консервирани или варени

04089180
5
Яйца и албумини

6
Пшеница,
брашно и
агломерати под
формата на
гранули

1

Описание на продукта

Сушени птичи яйца, без черупки, дори с
прибавка на захар или други подсладители,
годни за консумация от човека (без яйчни
жълтъци)

04089980

Птичи яйца, без черупки, пресни, варени във
вода или на пара, представени в различни
форми, замразени или консервирани по друг
начин, дори с прибавка на захар или други
подсладители (с изключение на сушени яйца
и яйчни жълтъци)

10019190

Пшеница за посев (с изключение на твърда,
мека пшеница и лимец)

10019900

Пшеница и смес от пшеница и ръж (с
изключение на семена за посев и твърда
пшеница)

140 млн. x 50 gr = 7 000 t
EU/MD/Приложение XV-В/bg 14

Критично
ниво (в
тонове)
7 0001

400

75 000

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

10039000
7
Ечемик, брашно
и агломерати под
формата на
гранули

Описание на продукта

Критично
ниво (в
тонове)

Ечемик (с изключение на семена за посев)

70 000

8
Царевица,
брашно и
агломерати под
формата на
гранули

10059000

Царевица (с изключение на семена за посев)

130 000

9
Захар

17019910

Бяла захар, съдържаща в сухо състояние
>= 99,5 % захароза (с изключение на тази с
ароматизиращи или оцветяващи добавки)

37 400

Преработени селскостопански продукти
10
Преработени
житни растения

19043000

Пшеничен булгур под формата на
преработени зърна, приготвен чрез варене на
зърна от твърда пшеница

22071000

Неденатуриран етилов алкохол, с
действително алкохолно съдържание >= 80 %

22072000

Денатурирани етилов алкохол и дестилати, с
всякакво алкохолно съдържание

22089091

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно
съдържание < 80 % vol, в съдове с
вместимост <= 2 l

22089099

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно
съдържание < 80 % vol, в съдове с
вместимост > 2 l
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2 500

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

29054300

Манитол

29054411

D-глюцитол (сорбитол) във воден разтвор,
съдържащ тегловно <= 2 % D-манитол,
изчислен върху съдържанието на Dглюцитола

29054419

D-глюцитол (сорбитол) във воден разтвор (с
изключение на съдържащия тегловно <= 2 %
D-манитол, изчислен върху съдържанието на
D-глюцитола)

29054491

D-глюцитол (сорбитол), съдържащ тегловно
<= 2 % D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола (с изключение
на такъв във воден разтвор)

29054499

D-глюцитол (сорбитол) (с изключение на
такъв във воден разтвор и съдържащия
тегловно <= 2 % D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола)

35051010

Декстрин

35051050

Естерифицирани или етерифицирани
скорбяла и нишесте (с изключение на
декстрин)

35051090

Модифицирани скорбяла или нишесте (с
изключение на естерифицирани и
етерифицирани скорбяла и нишесте,
декстрин)

35052030

Лепила с тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте
>= 25 %, но < 55 % (с изключение на
пригодените за продажба на дребно и с нетно
тегло <= 1 kg)

35052050

Лепила с тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте
>= 55 %, но < 80 % (с изключение на
пригодените за продажба на дребно и с нетно
тегло <= 1 kg)
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

35052090

Лепила с тегловно съдържание на скорбяла
или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте
>= 80 % (с изключение на пригодените за
продажба на дребно и с нетно тегло <= 1 kg)

38091010

Препарати за апретура или дообработка,
ускорители на боядисване или фиксиране на
багрила и други продукти и препарати, като
например препарати за скробване и
препарати за стипцоване, използвани при
производството на текстил, хартия, кожи или
в подобни производства, неупоменати, нито
включени другаде, на базата на скорбялни
материали, съдържащи тегловно < 55 % от
тези продукти

38091030

Препарати за апретура или дообработка,
ускорители на боядисване или фиксиране на
багрила и други продукти и препарати, като
например препарати за скробване и
препарати за стипцоване, използвани при
производството на текстил, хартия, кожи или
в подобни производства, неупоменати, нито
включени другаде, на базата на скорбялни
материали, съдържащи тегловно >= 55 %, но
< 70 % от тези продукти

38091050

Препарати за апретура или дообработка,
ускорители на боядисване или фиксиране на
багрила и други продукти и препарати, като
например препарати за скробване и
препарати за стипцоване, използвани при
производството на текстил, хартия, кожи или
в подобни производства, неупоменати, нито
включени другаде, на базата на скорбялни
материали, съдържащи тегловно >= 70 %, но
< 83 % от тези продукти
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

38091090

Препарати за апретура или дообработка,
ускорители на боядисване или фиксиране на
багрила и други продукти и препарати, като
например препарати за скробване и
препарати за стипцоване, използвани при
производството на текстил, хартия, кожи или
в подобни производства, неупоменати, нито
включени другаде, на базата на скорбялни
материали, съдържащи тегловно >= 83 % от
тези продукти

38246011

Сорбитол във воден разтвор, съдържащ
тегловно <= 2 % D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитол (с изключение
на D-глюцитол [сорбитол])

38246019

Сорбитол във воден разтвор, съдържащ
тегловно > 2 % D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитол (с изключение
на D-глюцитол [сорбитол])

38246091

Сорбитол, съдържащ тегловно <= 2 % Dманитол, изчислен върху съдържанието на Dглюцитол (с изключение на сорбитол във
воден разтвор и D-глюцитол [сорбитол])

38246099

Сорбитол, съдържащ тегловно > 2 % Dманитол, изчислен върху съдържанието на Dглюцитол (с изключение на сорбитол във
воден разтвор и D-глюцитол [сорбитол])
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

11 Цигари

24021000

Пури (включително тези с отрязани краища)
и пурети, съдържащи тютюн

24022090

Цигари, съдържащи тютюн (с изключение на
съдържащите карамфил)

04052010
12
Преработени
млечни продукти 04052030

1

Описание на продукта

Млечни пасти за намазване с тегловно
съдържание на мазнини >= 39 %, но < 60 %
Млечни пасти за намазване с тегловно
съдържание на мазнини >= 60 %, но <= 75 %

18062070

Продукти, наречени „chocolate milk crumb“, в
съдове или в директни опаковки със
съдържание > 2 kg

21061080

Протеинови концентрати и текстурирани
протеинови вещества, съдържащи тегловно
>= 1,5 % млечни мазнини, >= 5 % захароза
или изоглюкоза, >= 5 % глюкоза или нишесте
или скорбяла

22029099

Други безалкохолни напитки, с изключение
на плодовите и зеленчуковите сокове от
позиция 2009, съдържащи тегловно 2 % или
повече мазнини от продуктите от
позиции 0401 — 0404

При условие че 1 изделие е с приблизително тегло 1 g.
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Критично
ниво (в
тонове)
1 000 или 1
млрд.
изделия1
500

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

13
Преработена
захар

13022010

Пектинови материали, пектинати и пектати в
сухо състояние, под формата на прах

13022090

Пектинови материали, пектинати и пектати в
течно състояние

17025000

Химически чиста фруктоза в твърдо
състояние

17029010

Химически чиста малтоза в твърдо състояние

17049099

Пасти, марципан, нуга и други захарни
изделия без какао (с изключение на дъвка
(chewing-gum), бял шоколад, пастили за гърло
и бонбони против кашлица, гумени бонбони,
желирани захарни изделия, включително
захарни изделия от плодова маса, бонбони от
стопена захар, карамели, получени чрез
пресоване и пасти, вкл. марципан, в директни
опаковки със съдържание >= 1 kg)

18061030

Какао на прах с прибавка на захар или други
подсладители, съдържащо тегловно >= 65 %,
но < 80 % захароза, включително инвертна
захар, изразена като захароза, или
изоглюкоза, изразена като захароза

18061090

Какао на прах с прибавка на захар или други
подсладители, съдържащо тегловно >= 80 %
захароза, включително инвертна захар,
изразена като захароза, или изоглюкоза,
изразена като захароза

18062095

Шоколад и други хранителни продукти,
съдържащи какао, представени на блокове
или на пръчки, с тегло > 2 kg или в течно,
кашесто или прахообразно състояние, на
гранули или подобни форми, в съдове или в
директни опаковки със съдържание > 2 kg, с
тегловно съдържание на какаово масло
< 18 %
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Критично
ниво (в
тонове)
4 200

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

Описание на продукта

19019099

Хранителни продукти от брашна,
едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла,
нишесте или екстракти от малц,
несъдържащи какао или съдържащи тегловно
< 40 % какао, изчислено на базата на напълно
обезмаслена маса, и хранителни продукти,
приготвени от мляко, сметана, мътеница,
заквасени млека и сметана

21011298

Препарати на базата на кафе

21012098

Препарати на базата на чай или мате

21069098

Хранителни продукти, неупоменати другаде,
съдържащи тегловно >= 1,5 % млечни
мазнини, >= 5 % захароза или изоглюкоза,
>= 5 % глюкоза или >= 5 % нишесте или
скорбяла

33021029

Препарати на базата на ароматични вещества,
съдържащи всички ароматични вещества,
които характеризират една напитка,
съдържащи тегловно >= 1,5 % млечни
мазнини, >= 5 % захароза или изоглюкоза,
>= 5 % глюкоза или >= 5 % нишесте или
скорбяла, от видовете, използвани за
производството на напитки (с изключение на
такива с действително алкохолно съдържание
> 0,5 % vol)
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Критично
ниво (в
тонове)

Категория
продукти

Код по
КН
2012 г.

07104000
14
Сладка царевица
07119030

Описание на продукта

Сладка царевица, неварена или варена във
вода или на пара, замразена
Сладка царевица, временно консервирана
(например посредством серен диоксид или
във вода — солена, сулфурирана или с
прибавка на други вещества, подсигуряващи
временното ѝ консервиране), но негодна за
консумация в това състояние

20019030

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata),
приготвена или консервирана с оцет или с
оцетна киселина

20049010

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata),
приготвена или консервирана по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина,
замразена

20058000

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata),
приготвена или консервирана по начин,
различен от този с оцет или с оцетна
киселина (с изключение на замразената)

_______________
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тонове)
1 500

