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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Европейска класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП) 
01  ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 

01.1  Хранителни продукти 

01.1.1  Хляб и зърнени храни 

01.1.1.1 Ориз 

01.1.1.2 Брашна и други зърнени храни 

01.1.1.3 Хляб 

01.1.1.4 Други хлебни изделия 

01.1.1.5 Пици и кишове 

01.1.1.6 Макаронени изделия и кускус 

01.1.1.7 Зърнени закуски 

01.1.1.8 Други зърнени продукти 

01.1.2  Месо 

01.1.2.1 Говеждо и телешко 

01.1.2.2 Свинско 

01.1.2.3 Агнешко и козе 

01.1.2.4 От домашни птици 

01.1.2.5 Други меса 

01.1.2.6 Годна за консумация карантия 

01.1.2.7 Сушено, осолено или пушено месо 

01.1.2.8 Други приготвени храни от месо 

01.1.3  Риба и морски храни 

01.1.3.1 Прясна или охладена риба 

01.1.3.2 Замразена риба 

01.1.3.3 Пресни или охладени морски деликатеси 

01.1.3.4 Замразени морски деликатеси 

01.1.3.5 Сушени, пушени или осолени риба и морски деликатеси 

01.1.3.6 Други консервирани или обработени риба и приготвени храни на база 
морски деликатеси 

01.1.4  Мляко, сирене и яйца 

01.1.4.1 Пълномаслено прясно мляко 

01.1.4.2 Нискомаслено прясно мляко 

01.1.4.3 Консервирано мляко 

01.1.4.4 Кисело мляко 

01.1.4.5 Сирене и извара 
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01.1.4.6 Други млечни продукти 

01.1.4.7 Яйца 

01.1.5  Масла и мазнини 

01.1.5.1 Масло 

01.1.5.2 Маргарин и други растителни мазнини 

01.1.5.3 Маслиново масло 

01.1.5.4 Други годни за консумация масла 

01.1.5.5 Други годни за консумация животински мазнини 

01.1.6  Плодове 

01.1.6.1 Пресни или охладени плодове 

01.1.6.2 Замразени плодове 

01.1.6.3 Изсушени плодове и ядки 

01.1.6.4 Консервирани плодове и продукти на плодова основа 

01.1.7  Зеленчуци 

01.1.7.1 Пресни или охладени зеленчуци, с изключение на картофи и други 
грудкови зеленчуци 

01.1.7.2 Замразени зеленчуци, с изключение на картофи и други грудкови 
зеленчуци 

01.1.7.3 Сушени зеленчуци, други консервирани или обработени зеленчуци 

01.1.7.4 Картофи 

01.1.7.5 Чипс 

01.1.7.6 Други грудкови зеленчуци и продукти от грудкови зеленчуци 

01.1.8  Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 

01.1.8.1 Захар 

01.1.8.2 Сладка, мармалади и мед 

01.1.8.3 Шоколад 

01.1.8.4 Захарни изделия 

01.1.8.5 Ядлив лед и сладоледи 

01.1.8.6 Изкуствени заместители на захарта 

01.1.9  Хранителни продукти, некласифицирани другаде 

01.1.9.1 Сосове, подправки 

01.1.9.2 Сол, подправки и кулинарни билки 

01.1.9.3 Бебешка храна 

01.1.9.4 Готови ястия 

01.1.9.9 Други хранителни продукти, некласифицирани другаде 

01.2  Безалкохолни напитки 
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01.2.1  Кафе, чай и какао 

01.2.1.1 Кафе 

01.2.1.2 Чай 

01.2.1.3 Какао и шоколад на прах 

01.2.2  Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 

01.2.2.1 Минерални или изворни води 

01.2.2.2 Безалкохолни напитки 

01.2.2.3 Плодови и зеленчукови сокове 

02  АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И 
НАРКОТИЦИ 
02.1  Алкохолни напитки 

02.1.1  Спиртни напитки 

02.1.1.1 Спиртни напитки и ликьори 

02.1.1.2 Нискоалкохолни напитки 

02.1.2  Вино 

02.1.2.1 Вино от грозде 

02.1.2.2 Вино от други плодове 

02.1.2.3 Подсилени вина 

02.1.2.4 Напитки на винена основа 

02.1.3  Бира 

02.1.3.1 Светла бира 

02.1.3.2 Друга алкохолна бира 

02.1.3.3 Нискоалкохолна и безалкохолна бира 

02.1.3.4 Напитки на бирена основа 

02.2  Тютюневи изделия 

02.2.0  Тютюн 

02.2.0.1 Цигари 

02.2.0.2 Пури 

02.2.0.3 Други тютюневи изделия 

02.3  Наркотици 

02.3.0  Наркотици 

02.3.0.0 Наркотици 

03  ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ 

03.1  Облекло 

03.1.1  Платове за облекло 

03.1.1.0 Платове за облекло 
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03.1.2  Облекла 

03.1.2.1 Облекла за мъже 

03.1.2.2 Облекла за жени 

03.1.2.3 Облекла за бебета (0 — 2 години) и деца (3 — 13 години) 

03.1.3  Други артикули и аксесоари за облекло 

03.1.3.1 Други артикули за облекло 

03.1.3.2 Аксесоари за облекло 

03.1.4  Почистване, поправка и вземане под наем на облекло 

03.1.4.1 Почистване на облекло 

03.1.4.2 Поправка и вземане под наем на облекло 

03.2  Обувки 

03.2.1  Различни видове обувки 

03.2.1.1 Обувки за мъже 

03.2.1.2 Обувки за жени 

03.2.1.3 Обувки за бебета и деца 

03.2.2  Поправка и вземане под наем на обувки 

03.2.2.0 Поправка и вземане под наем на обувки 

04  ЖИЛИЩА, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА 

04.1  Действителни наеми за жилища 

04.1.1  Действителни наеми, плащани от наемателите 

04.1.1.0 Действителни наеми, плащани от наемателите 

04.1.2  Други действителни наеми 

04.1.2.1 Действителни наеми, плащани от наемателите за жилища, които нямат 
качеството на основно жилище 

04.1.2.2 Наеми за гаражи и други наеми, плащани от наемателите 

04.2  Условни наеми (рента) за жилища 

04.2.1  Условни наеми на обитателите на собствени жилища 

04.2.1.0 Условни наеми на обитателите на собствени жилища 

04.2.2  Други условни наеми 

04.2.2.0 Други условни наеми 

04.3  Поддръжка и ремонт на жилище 

04.3.1  Материали за поддръжка и ремонт на жилище 

04.3.1.0 Материали за поддръжка и ремонт на жилище 

04.3.2  Услуги за поддръжка и ремонт на жилище 

04.3.2.1 Услуги на водопроводчици 

04.3.2.2 Услуги на електротехници 
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04.3.2.3 Услуги за поддръжка на отоплителни системи 

04.3.2.4 Услуги на бояджии 

04.3.2.5 Услуги на дърводелци 

04.3.2.9 Други услуги за поддръжка и ремонт на жилище 

04.4  Водоснабдяване и разни услуги, свързани с жилището 

04.4.1  Водоснабдяване 

04.4.1.0 Водоснабдяване 

04.4.2  Събиране на отпадъци 

04.4.2.0 Събиране на отпадъци 

04.4.3  Събиране на отпадъчни води 

04.4.3.0 Събиране на отпадъчни води 

04.4.4  Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 

04.4.4.1 Такси за поддръжка в кооперации 

04.4.4.2 Услуги, свързани със сигурността 

04.4.4.9 Други услуги, свързани с жилището 

04.5  Електроенергия, газ и други горива 

04.5.1  Електроенергия 

04.5.1.0 Електроенергия 

04.5.2  Газ 

04.5.2.1 Природен газ и битов газ 

04.5.2.2 Втечнени въглеводороди (бутан, пропан и др.) 

04.5.3  Течни горива 

04.5.3.0 Течни горива 

04.5.4  Твърди горива 

04.5.4.1 Въглища 

04.5.4.9 Други твърди горива 

04.5.5  Топлоенергия 

04.5.5.0 Топлоенергия 

05 ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ НА 
ДОМАКИНСТВОТО И ОБИЧАЙНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА 

05.1  Мебели, предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 

05.1.1  Мебели и предмети за обзавеждане 

05.1.1.1 Мебели за дома 

05.1.1.2 Градинска мебел 

05.1.1.3 Осветително оборудване 

05.1.1.9 Други мебели и предмети за обзавеждане 
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05.1.2  Килими и други подови настилки 

05.1.2.1 Килими и текстилни подови настилки 

05.1.2.2 Други подови настилки 

05.1.2.3 Услуги за полагане на мокети и подови настилки 

05.1.3  Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки 

05.1.3.0 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки 

05.2  Домакински текстил 

05.2.0  Домакински текстил 

05.2.0.1 Тъкани за обзавеждане и пердета 

05.2.0.2 Спално бельо 

05.2.0.3 Текстил за маса и за баня 

05.2.0.4 Поправка на домакински текстил 

05.2.0.9 Друг домакински текстил 

05.3  Домакински уреди 

05.3.1  Големи домакински уреди — електрически или неелектрически 

05.3.1.1 Хладилници, замразители и комбинации хладилник — замразител 

05.3.1.2 Перални и сушилни машини за дрехи, съдомиялни машини 

05.3.1.3 Готварски печки 

05.3.1.4 Нагревателни уреди, апарати за климатизиране на въздуха 

05.3.1.5 Оборудване за почистване 

05.3.1.9 Други големи домакински уреди 

05.3.2  Малки електрически домакински уреди 

05.3.2.1 Апарати за преработване на храни 

05.3.2.2 Кафемашини, апарати за приготвяне на чай и подобни уреди 

05.3.2.3 Ютии 

05.3.2.4 Тостери и грилове 

05.3.2.9 Други малки електрически домакински уреди 

05.3.3  Поправка на домакински уреди 

05.3.3.0 Поправка на домакински уреди 

05.4  Стъклария, домакински съдове и принадлежности 

05.4.0  Стъклария, домакински съдове и принадлежности 

05.4.0.1 Стъклария, кристал, керамика и порцелан 

05.4.0.2 Прибори и съдове за хранене и сребърни прибори 

05.4.0.3 Неелектрически кухненски прибори и изделия 

05.4.0.4 Поправка на стъклария, домакински съдове и принадлежности 
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05.5  Инструменти и оборудване за дома и градината 

05.5.1  Големи инструменти и оборудване 

05.5.1.1 Големи инструменти и оборудване с двигател 

05.5.1.2 Поправка, лизинг и наемане на големи инструменти и оборудване 

05.5.2  Малки инструменти и разни принадлежности 

05.5.2.1 Малки инструменти без двигател 

05.5.2.2 Разни принадлежности за малки инструменти 

05.5.2.3 Поправка на малки инструменти без двигател и разни принадлежности 

05.6  Стоки и услуги за обичайно поддържане на дома 

05.6.1  Домакински стоки за краткотрайна употреба 

05.6.1.1 Продукти за почистване и поддръжка 

05.6.1.2 Други малки домакински изделия за краткотрайна употреба 

05.6.2  Местни услуги и услуги за домакинството 

05.6.2.1 Местни услуги от платен персонал 

05.6.2.2 Услуги за почистване 

05.6.2.3 Наем на мебели и предмети за обзавеждане 

05.6.2.9 Други местни услуги и услуги за домакинството 

06  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

06.1  Лекарствени продукти и медицински изделия 

06.1.1  Фармацевтични продукти 

06.1.1.0 Фармацевтични продукти 

06.1.2  Други лекарствени продукти 

06.1.2.1  Тестове за бременност и механични противозачатъчни средства 

06.1.2.9 Други лекарствени продукти, некласифицирани другаде 

06.1.3  Терапевтични апарати и оборудване 

06.1.3.1 Коригиращи очила и контактни лещи 

06.1.3.2 Слухови апарати 

06.1.3.3 Поправка на терапевтични апарати и оборудване 

06.1.3.9 Други терапевтични апарати и оборудване 

06.2  Извънболнични услуги 

06.2.1  Лекарствени услуги 

06.2.1.1 От общопрактикуващи лекари 

06.2.1.2 От специалисти 

06.2.2  Зъболекарски услуги 

06.2.2.0 Зъболекарски услуги 
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06.2.3  Парамедицинско обслужване 

06.2.3.1 Услуги на лаборатории за медицински анализи и рентгенови лаборатории 

06.2.3.2 Термални бани, лечебна гимнастическа терапия, спешна медицинска 
помощ и наем на терапевтично оборудване 

06.2.3.9 Друго парамедицинско обслужване 

06.3  Болнични услуги 

06.3.0  Болнични услуги 

06.3.0.0 Болнични услуги 

07  ТРАНСПОРТ 

07.1  Покупка на превозни средства 

07.1.1  Автомобили 

07.1.1.1 Нови автомобили 

07.1.1.2 Автомобили втора употреба 

07.1.2  Мотоциклети 

07.1.2.0 Мотоциклети 

07.1.3  Велосипеди 

07.1.3.0 Мотоциклети 

07.1.4  Превозни средства, теглени от животни 

07.1.4.0 Превозни средства, теглени от животни 

07.2  Експлоатация на лични превозни средства 

07.2.1  Резервни части и принадлежности за лични превозни средства 

07.2.1.1 Гуми 

07.2.1.2 Резервни части за лични превозни средства 

07.2.1.3 Принадлежности за лични превозни средства 

07.2.2  Горива и смазочни масла за лични превозни средства 

07.2.2.1 Дизелово гориво 

07.2.2.2 Бензин 

07.2.2.3 Други горива за лични превозни средства 

07.2.2.4 Смазочни масла 

07.2.3  Поддържане и ремонт на лични превозни средства 

07.2.3.0 Поддържане и ремонт на лични превозни средства 

07.2.4  Други услуги, свързани с личните превозни средства 

07.2.4.1 Наемане на гаражи, паркоместа и лични превозни средства 

07.2.4.2 Платена инфраструктура и броячи за паркиране (паркометри) 

07.2.4.3 Курсове за водачи на превозни средства, изпити и свидетелства за 
управление 
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07.3  Транспортни услуги 

07.3.1  Пътнически железопътен транспорт 

07.3.1.1 Пътнически транспорт с влак 

07.3.1.2 Пътнически транспорт с метро и трамвай 

07.3.2  Пътнически автомобилен транспорт 

07.3.2.1 Пътнически транспорт с автобус за градски и извънградски превоз 

07.3.2.2 Пътнически транспорт с такси и нает автомобил с водач 

07.3.3  Пътнически въздушен транспорт 

07.3.3.1 Вътрешни полети 

07.3.3.2 Международни полети 

07.3.4  Пътнически транспорт по море и вътрешни водни пътища 

07.3.4.1 Пътнически морски транспорт 

07.3.4.2 Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища 

07.3.5  Комбиниран пътнически транспорт 

07.3.5.0 Комбиниран пътнически транспорт 

07.3.6  Други закупени транспортни услуги 

07.3.6.1 Транспорт с въжена железница, въжена линия със седалки и въжена 
линия с кабини 

07.3.6.2 Услуги по преместване и складиране 

07.3.6.9 Други закупени транспортни услуги, некласифицирани другаде 

08  СЪОБЩЕНИЯ 

08.1  Пощенски услуги 

08.1.0  Пощенски услуги 

08.1.0.1 Услуги по обработка на писма 

08.1.0.9 Други пощенски услуги 

08.2  Телефонни и телефакс апарати 

08.2.0  Телефонни и телефакс апарати 

08.2.0.1 Стационарни телефонни апарати 

08.2.0.2 Мобилни телефонни апарати 

08.2.0.3 Друго оборудване за телефонни и телефакс апарати 

08.2.0.4 Ремонт на телефонни и телефакс апарати 

08.3  Телефонни и телефаксни услуги 

08.3.0  Телефонни и телефаксни услуги 

08.3.0.1 Жични телефонни услуги 

08.3.0.2 Безжични телефонни услуги 

08.3.0.3 Услуги по свързване към интернет 
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08.3.0.4 Пакетни телекомуникационни услуги 

08.3.0.5 Други услуги по предаване на информация 

09  РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА 

09.1  Аудио-визуално и фотографско оборудване и оборудване за обработка на 
информация 

09.1.1  Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 

09.1.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук 

09.1.1.2 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 

09.1.1.3 Преносими устройства за звук и образ 

09.1.1.9 Други апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 

09.1.2  Фотографско и кинематографско оборудване и оптични уреди 

09.1.2.1 Фотоапарати 

09.1.2.2 Принадлежности за фотографско и кинематографско оборудване 

09.1.2.3 Оптични уреди 

09.1.3  Оборудване за обработка на информация 

09.1.3.1 Персонални компютри 

09.1.3.2 Принадлежности за оборудване за обработка на информация 

09.1.3.3 Софтуер 

09.1.3.4 Калкулатори и друго оборудване за обработка на информация 

09.1.4  Носители на записи 

09.1.4.1 Записани носители 

09.1.4.2 Незаписани носители 

09.1.4.9 Други носители на записи 

09.1.5  Ремонт на аудио-визуално и фотографско оборудване и оборудване за 
обработка на информация 

09.1.5.0 Ремонт на аудио-визуално и фотографско оборудване и оборудване за 
обработка на информация 

09.2  Други големи дълготрайни стоки за развлечение и култура 

09.2.1  Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито 

09.2.1.1 Кемпери, каравани и ремаркета 

09.2.1.2 Самолети, едноместни самолети, планери, делтапланери и летателни 
балони 

09.2.1.3 Лодки, извънбордови двигатели и оборудване за лодки 

09.2.1.4 Коне, понита и съответната екипировка 

09.2.1.5 Големи средства за игри и спорт 

09.2.2  Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на 
закрито 
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09.2.2.1 Музикални инструменти 

09.2.2.2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 

09.2.3  Поддръжка и поправка на други големи дълготрайни стоки за 
развлечения и култура 

09.2.3.0 Поддръжка и поправка на други големи дълготрайни стоки за 
развлечения и култура 

09.3  Други артикули и оборудване за развлечения, градинарство и домашни 
любимци 

09.3.1  Игри, играчки и хобита 

09.3.1.1 Игри и хобита 

09.3.1.2 Играчки и артикули за развлечения 

09.3.2  Оборудване за спорт, къмпинг и развлечения на открито 

09.3.2.1 Оборудване за спорт 

09.3.2.2 Оборудване за къмпинг и развлечения на открито 

09.3.2.3 Поправка на оборудване за спорт, къмпинг и развлечения на открито 

09.3.3  Градинарство и цветарство 

09.3.3.1 Градинарски продукти 

09.3.3.2 Цветарски продукти 

09.3.4  Домашни любимци и свързани с тях продукти 

09.3.4.1 Покупка на домашни любимци 

09.3.4.2 Продукти за домашни любимци 

09.3.5  Ветеринарни и други услуги за домашни любимци 

09.3.5.0 Ветеринарни и други услуги за домашни любимци 

09.4  Услуги в областта на развлеченията и културата 

09.4.1  Услуги в областта на развлеченията и спорта 

09.4.1.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта — присъствие 

09.4.1.2 Услуги в областта на развлеченията и спорта — участие 

09.4.2  Услуги в областта на културата 

09.4.2.1 Кина, театри, концерти 

09.4.2.2 Музеи, библиотеки, зоологически градини 

09.4.2.3 Лицензионни такси за телевизия и радио, абонаменти 

09.4.2.4 Вземане под наем на оборудване и принадлежности с културно 
предназначение 

09.4.2.5 Фотографски услуги 

09.4.2.9 Други услуги в областта на културата 

09.4.3  Хазартни игри 

09.4.3.0 Хазартни игри 
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09.5  Вестници, книги и канцеларски материали 

09.5.1  Книги 

09.5.1.1 Художествена литература 

09.5.1.2 Учебници 

09.5.1.3 Друга нехудожествена литература 

09.5.1.4 Подвързване на книги и изтегляне на електронни книги 

09.5.2  Вестници и периодични издания 

09.5.2.1 Вестници 

09.5.2.2 Списания и периодични издания 

09.5.3  Разни печатни материали 

09.5.3.0 Разни печатни материали 

09.5.4  Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 

09.5.4.1 Продукти от хартия 

09.5.4.9 Други канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 

09.6  Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена 

09.6.0  Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена 

09.6.0.1 Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена в страната 

09.6.0.2 Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена в чужбина 

10  ОБРАЗОВАНИЕ 

10.1  Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование 

10.1.0  Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование 

10.1.0.1 Предучилищна подготовка (ниво 0 по ISCED 1997) 

10.1.0.2 Начален етап на основното образование (ниво 1 по ISCED 1997) 

10.2  Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 

10.2.0  Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 

10.2.0.0 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 

10.3  Професионално обучение след завършено средно образование, но не 
висше 

10.3.0  Професионално обучение след завършено средно образование, но не 
висше 

10.3.0.0 Професионално обучение след завършено средно образование, но не 
висше (ниво 4 по ISCED 1997) 

10.4  Висше образование 

10.4.0  Висше образование 

10.4.0.0 Висше образование 

10.5  Образование, недефинирано с образователна степен 
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10.5.0  Образование, недефинирано с образователна степен 

10.5.0.0 Образование, недефинирано с образователна степен 

11  РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 

11.1  Услуги по обществено хранене 

11.1.1  Ресторанти, кафе-сладкарници и подобни заведения 

11.1.1.1 Ресторанти, кафе-сладкарници и дискотеки 

11.1.1.2 Ресторанти за бързо хранене и продажба на приготвени храни от 
ресторанти и подобни заведения за консумация извън мястото на тяхното приготвяне 

11.1.2  Столове за хранене 

11.1.2.0 Столове за хранене 

11.2  Услуги по настаняване 

11.2.0  Услуги по настаняване 

11.2.0.1 Хотели, мотели, странноприемници и подобни места за настаняване 

11.2.0.2 Ваканционни центрове, къмпинги, младежки общежития и подобни места 
за настаняване 

11.2.0.3 Услуги по настаняване, предлагани от други заведения 

12  РАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ 

12.1  Лична хигиена и разкрасяване 

12.1.1  Фризьорски салони и салони за красота 

12.1.1.1 Фризьорски салони за мъже и деца 

12.1.1.2 Фризьорски салони за жени 

12.1.1.3 Услуги на салони за красота 

12.1.2  Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 

12.1.2.1 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 

12.1.2.2 Поправка на електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 

12.1.3  Други уреди, хигиенни и козметични продукти 

12.1.3.1 Неелектрически уреди 

12.1.3.2 Изделия за лична хигиена и поддържане на добро здравословно 
състояние, езотерични продукти и продукти за разкрасяване 

12.2  Проституция 

12.2.0  Проституция 

12.2.0.0 Проституция 

12.3  Лични вещи, некласифицирани другаде 

12.3.1  Бижута и часовници 

12.3.1.1 Бижута 

12.3.1.2 Часовници 
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12.3.1.3 Поправка на бижута и часовници 

12.3.2  Други лични вещи 

12.3.2.1 Артикули за пътуване 

12.3.2.2 Артикули за бебета 

12.3.2.3 Поправка на други лични вещи 

12.3.2.9 Други лични вещи, некласифицирани другаде 

12.4  Социални услуги 

12.4.0  Социални услуги 

12.4.0.1 Детски ясли и други възможности и улеснения за отглеждане на децата 

12.4.0.2 Домове за възрастни хора и за хора с увреждания 

12.4.0.3 Услуги за подпомагане на хора по домовете 

12.4.0.4 Консултации 

12.5  Застраховане 

12.5.1  Животозастраховане 

12.5.1.0 Животозастраховане 

12.5.2  Застраховки, свързани с жилището 

12.5.2.0 Застраховки, свързани с жилището 

12.5.3  Застраховки, свързани със здравето 

12.5.3.1 Обществени застраховки, свързани със здравето 

12.5.3.2 Частни застраховки, свързани със здравето 

12.5.4  Застраховки, свързани с транспорт 

12.5.4.1 Застраховки на моторни превозни средства 

12.5.4.2 Застраховки за пътуване 

12.5.5  Други застраховки 

12.5.5.0 Други застраховки 

12.6  Финансови услуги, некласифицирани другаде 

12.6.1  Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM) 

12.6.1.0 Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM) 

12.6.2  Други финансови услуги, некласифицирани другаде 

12.6.2.1 Банкови и пощенски такси 

12.6.2.2 Такси и разходи за услуги на брокери и инвестиционни консултанти 

12.7  Други услуги, некласифицирани другаде 

12.7.0  Други услуги, некласифицирани другаде 

12.7.0.1 Административни такси 

12.7.0.2 Правни услуги и счетоводство 
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12.7.0.3 Погребални услуги 

12.7.0.4 Други такси и услуги 


