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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ 

между Европейските общности и техните държави-членки, 
от една страна,  

и Република Сърбия, от друга страна 

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, 

КРАЛСТВО ДАНИЯ, 

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, 

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, 

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, 

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, 

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, 

ИРЛАНДИЯ, 

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, 

РЕПУБЛИКА КИПЪР, 

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, 

РЕПУБЛИКА ЛИТВА, 

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, 

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, 

РЕПУБЛИКА МАЛТА, 

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, 

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, 

РЕПУБЛИКА ПОЛША, 

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, 

РУМЪНИЯ, 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, 

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, 

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, 

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,  
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Договарящите се страни по Договора за създаване на Европейската общност и 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и Договора за 
Европейския съюз, наричани по-нататък „държави-членки“, и 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА 
ЕНЕРГИЯ, 
наричани по-долу „Общността“, 

от една страна, и 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, 
наричана по-нататък „Сърбия“, 

от друга страна, 

наричани по-долу „Страните“, 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД тесните връзки между страните и ценностите, които те 
споделят, тяхното желание да задълбочат тези връзки и да установят близки и 
дълготрайни отношения въз основа на реципрочност и взаимен интерес, което да 
позволи на Сърбия по-нататъшно укрепване и разширяване на отношенията ѝ с 
Общността и нейните държави-членки; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД важността на това споразумение, в рамките на процеса на 
стабилизиране и асоцииране (ПСА) с държавите от Югоизточна Европа, за създаване и 
консолидиране на стабилен европейски ред, основан на сътрудничество, в чиято основа 
е Европейският съюз, както и в рамките на Пакта за стабилност; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД готовността на Европейския съюз да интегрира Сърбия във 
възможно най-пълна степен в политическото и икономическо пространство на Европа и 
статута ѝ на потенциална кандидат-членка на ЕС въз основа на Договора за създаване 
на Европейския съюз (наричан по-долу "Договор за ЕС") и в изпълнение на критериите, 
посочени от Европейския съвет през юни 1993 г., както и условностите за участие в 
процеса на стабилизиране и асоцииране, в зависимост от успешното прилагане на 
настоящото споразумение, и по-специално по отношение на регионалното 
сътрудничество; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Европейското партньорство, което определя приоритетите за 
действие с цел подкрепа на усилията на държавата да се приближи към Европейския 
съюз; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да допринасят по всякакъв начин за 
политическото, икономическо и институционално стабилизиране на Сърбия, а така 
също и в региона, чрез развитие на гражданското общество и демократизацията, 
институционално изграждане и реформа на публичната администрация, интегриране на 
регионалната търговия и задълбочаване на икономическото сътрудничество, както и 
чрез сътрудничество в редица сфери, и по-специално в сферата на правосъдието, 
свободата и сигурността, и чрез укрепване на националната и регионалната сигурност; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните за увеличаване на политическите и 
икономическите свободи като основа на настоящото споразумение, както и техния 
ангажимент да спазват човешките права и принципа на правовата държава, 
включително правата на лицата, които принадлежат към националните малцинства и 
демократичните принципи, чрез многопартийна система със свободни и честни избори; 
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КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да прилагат цялостно всички 
принципи и разпоредби на Хартата на ООН, на ОССЕ, и по-специално тези, заложени в 
Заключителния акт от Хелзинки, заключителните документи от конференциите в 
Мадрид и Виена, Парижката харта за нова Европа, и Пакта за стабилност за 
Югоизточна Европа, така че да допринасят за регионалната стабилност и 
сътрудничество между държавите от региона; 

КАТО ПОТВЪРДИХА отново правото на връщане на всички бежанци и вътрешно 
разселените лица, както и правото на защита на тяхната собственост и други сродни 
човешки права; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните към принципите на свободната 
пазарна икономика и устойчивото развитие, както и готовността на Общността да 
допринася за икономическите реформи в Сърбия; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните за свободна търговия, в 
съответствие с правата и задълженията, които произтичат от членството в СТО; 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД желанието на страните да продължат да развиват 
регионалния политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен 
интерес, включително по регионални аспекти, вземайки предвид Общата външна 
политика и политика на сигурност (CFSP) на Европейския съюз;  

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на страните да се борят с организираната 
престъпност и да засилват сътрудничеството си в борбата срещу тероризма въз основа 
на декларацията, приета от Европейската конференция на 20 октомври 2001 г.;  

УБЕДЕНИ, ЧЕ Споразумението за стабилизиране и асоцииране (наричано по-нататък 
„настоящото споразумение“) ще създаде нов климат за икономически отношения 
между тях и преди всичко за развитието на търговията и инвестициите, които са 
решаващи фактори за икономическото преструктуриране и модернизацията; 

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажимента на Сърбия да сближи законодателството си в 
съответните сектори с това на Общността, както и ефективно да го прилага; 

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД готовността на Общността да осигури решаваща подкрепа 
за извършване на реформата, както и да използва всички налични инструменти за 
сътрудничество и техническо, финансово и икономическо съдействие на всеобхватна 
индикативна многогодишна основа за това начинание; 

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ разпоредбите на това споразумение, които попадат в 
рамките на обхвата на част III, дял IV от Договора за ЕО обвързват Обединеното 
кралство и Ирландия като отделни страни по договора, а не като част от Европейската 
общност, докато Обединеното кралство или Ирландия (според случая) не уведоми 
Сърбия, че вече е обвързана като част от Европейската общност в съответствие с 
Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора 
за ЕС и Договора за ЕО. Същото се отнася за Дания, в съответствие с Протокола, 
приложен към договорите за позицията на Дания; 

КАТО ПРИПОМНЯТ Срещата на върха в Загреб, на която бе отправен призив за по-
нататъшно укрепване на връзките между държавите от процеса на стабилизиране и 
асоцииране и Европейския съюз, както и задълбочаване на регионалното 
сътрудничество; 

КАТО ПРИПОМНЯТ, че срещата на върха в Солун затвърди процеса на стабилизиране 
и асоцииране като рамка за политиката, обхващаща отношенията на Европейския съюз 
с държавите от Западните Балкани, и подчерта перспективите за тяхното интегриране в 
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Европейския съюз въз основа на индивидуалния им напредък по пътя на реформите и 
техните успехи, както бе потвърдено в последващите заключения на Европейския съвет 
през декември 2005 г. и декември 2006 г.; 

КАТО ПРИПОМНЯТ подписването на Централноевропейското споразумение за 
свободна търговия в Букурещ на 19 декември 2006 г. като средство за увеличаване на 
способността на региона да привлича инвестиции и перспективите за неговото 
интегриране в световната икономика; 

КАТО ПРИПОМНЯТ подписването на Споразумението за визови облекчения и 
Споразумението за реадмисия между Европейската общност и Сърбия в Брюксел на 18 
септември 2007 г.; 

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА УСТАНОВЯТ по-близко културно сътрудничество и да 
развият обмена на информация, 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Член 1 
1. Настоящото представлява документ за асоцииране, между Европейските 

общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от 
друга страна. 

2. Целите на това асоцииране са: 

а) подкрепа на усилията на Сърбия за укрепване на демокрацията и 
принципа на правовата държава; 

б) допринасяне за политическата, икономическа и институционална 
стабилност в Сърбия, както и за стабилизирането на региона; 

в) осигуряване на подходяща рамка за политически диалог, позволяващ 
развитието на тесни политически отношения между страните; 

г) осигуряване на подкрепа за усилията на Сърбия за развитието на нейното 
икономическо и международно сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството ѝ с това на Общността; 

д) осигуряване на подкрепа за усилията на Сърбия да завърши прехода към 
функционираща пазарна икономика; 

е) насърчаване на хармоничните икономически отношения и постепенно 
създаване на зона за свободна търговия между Общността и Сърбия; 

ж) подпомагане на регионалното сътрудничество във всички области, които 
попадат в приложното поле на настоящото споразумение. 
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ДЯЛ I 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Член 2 
Спазването на демократичните принципи и на правата на човека съгласно принципите, 
провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека и определени в 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в 
Заключителния акт от Хелзинки и в Парижката харта за нова Европа, спазването на 
международните законови принципи, включително пълно сътрудничество с 
Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ), принципа на правовата 
държава, както и спазването на принципите на пазарната икономика, съгласно 
посоченото в документа на Конференцията за икономическо сътрудничество, 
проведена в Бон в рамките на КССЕ, са в основата на вътрешните и външни политики 
на страните, и представляват съществени компоненти на настоящото споразумение. 

Член 3 
Страните считат, че разпространението на оръжия за масово поразяване (ОМП) и 
начините за доставката им, както на държавни, така и на недържавни субекти 
представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и 
сигурност. Ето защо страните изразяват съгласие да си сътрудничат и да допринасят за 
противопоставянето на разпространението на оръжия за масово разпространение и на 
техните средства за доставка чрез пълно спазване и прилагане на национално равнище 
на съществуващите им задължения съгласно международните договори и споразумения 
за разоръжаване и неразпространение на оръжия, и други съответни международни 
задължения. Страните изразяват съгласие, че тази разпоредба представлява съществен 
елемент от настоящото споразумение и ще бъде част от политическия диалог, който ще 
придружава и консолидира тези елементи. 

Освен това, страните изразяват съгласие да си сътрудничат и да допринасят за 
предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и на техните 
средства за доставка като: 

– предприемат стъпки за подписване, ратифициране или пристъпване към, ако е 
целесъобразно, и цялостно прилагане на всички други съответни международни 
инструменти; 

– създаване на ефективна система за контрол на националния износ, контролирайки 
износа и транзита на стоки, свързани с ОМП, включително контрол на крайните 
потребители на ОМП относно технологиите с възможна двойна употреба, както и 
наличие на ефективни санкции за нарушаване на контрола на износ. 

Политическият диалог по този въпрос може да се провежда на регионално равнище. 

Член 4 
Договарящите се страни наблягат отново на важността, която придават на 
изпълнението на международните задължения, а именно – на пълното сътрудничество с 
МТБЮ. 
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Член 5 
Международният и регионалният мир и стабилност, развитието на добросъседски 
отношения, правата на човека и зачитането и защитата на малцинствата са в основата 
на процеса на стабилизиране и асоцииране, посочени в заключенията на Съвета на 
Европейския съюз, проведен на 21 юни 1999 г. Сключването и изпълнението на 
настоящото споразумение попадат в рамките на заключенията на Съвета на 
Европейския съюз от 29 април 1997 г. и се основават на отделните постижения на 
Сърбия. 

Член 6 
Сърбия се ангажира да продължи укрепването на сътрудничеството и добросъседските 
си отношения с другите държави от региона, включително при подходящо равнище на 
взаимни отстъпки относно движението на хора, стоки, капитали и услуги, както и 
разработването на проекти от общ интерес, а именно онези, свързани с управлението на 
границите и борбата с организираната престъпност, корупцията, изпирането на пари, 
незаконната миграция и трафика, и по-специално трафика на хора, леки оръжия и 
незаконни наркотични вещества. Този ангажимент представлява основен фактор за 
развитие на отношенията и сътрудничеството между страните и по този начин 
допринася за регионалната стабилност. 

Член 7 
Страните отново подчертават важността, която придават на борбата срещу тероризма и 
изпълнението на международните задължения в тази област. 

Член 8 
Асоциирането ще се извършва постепенно и ще приключи напълно в рамките на 
преходен период от най-много шест години. 

Съветът по стабилизиране и асоцииране (наричан по-долу „ССА“), създаден съгласно 
член 119, извършва редовен преглед, по правило веднъж годишно, на изпълнението на 
настоящото споразумение, на приемането и изпълнението на законовите, 
административните, институционалните и икономическите реформи от страна на 
Сърбия. Този преглед ще се извършва в съответствие с преамбюла и основните 
принципи на настоящото споразумение. При него ще се вземат предвид приоритетите, 
определени в рамките на Европейското партньорство, отнасящи се до настоящото 
споразумение, и той ще бъде в съзвучие с механизмите, определени в рамките на 
процеса на стабилизиране и асоцииране, а именно доклада за напредъка на процеса на 
стабилизиране и асоцииране. 

Въз основа на този преглед, ССА ще издаде препоръки и ще вземе решения. 
Трудностите при изготвянето на доклада може да се отнасят до механизмите за 
разрешаване на спорове, определени в съответствие със споразумението. 

Пълното асоцииране се осъществява постепенно. Не по-късно от третата година след 
влизане в сила на споразумението, ССА ще направи задълбочен преглед на прилагането 
на споразумението. Въз основа на този преглед ССА изготвя оценка на напредъка, 
постигнат от Сърбия, и може да вземе решения, от които ще зависи осъществяването на 
следващите етапи на асоцииране. 

Посоченият по-горе преглед няма да се отнася до свободното движение на стоки, за 
което ще бъде предвиден специфичен график в Дял IV. 
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Член 9 
Споразумението съответства напълно и се прилага по начин, който следва съответните 
разпоредби на СТО, и по-специално член XXIV на Общото споразумение за митата и 
търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 г.) и член V от Общото споразумение за търговията с 
услуги (ГАТС). 

ДЯЛ II 

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ 

Член 10 
1. Политическият диалог между страните се задълбочава допълнително в 

контекста на настоящото споразумение. Той придружава и затвърждава 
сближаването между Европейския съюз и Сърбия и спомага за установяването 
на тесни връзки на солидарност и на нови форми на сътрудничество между 
страните. 

2. Целта на политическия диалог е да насърчава по-специално: 

а) пълното интегриране на Сърбия в общността на демократичните народи и 
постепенното сближаване с Европейския съюз; 

б) нарастващото сближаване на позициите на страните по международни 
въпроси, включително по въпроси на ОВППС, и по-специално чрез 
целесъобразен обмен на информация, сближаването по онези въпроси, 
които може да окажат съществено влияние върху страните; 

в) регионалното сътрудничество и развитието на добросъседски отношения; 

г) общите възгледи за сигурността и стабилността в Европа, включително 
сътрудничеството в сфери, обхванати от ОВППС на Европейския съюз. 

Член 11 
1. Политическият диалог се провежда в рамките на Съвета по стабилизиране и 

асоцииране, който носи основна отговорност за всеки въпрос, който страните 
може да представят за разрешаване. 

2. По искане на страните, политическият диалог може да се проведе и в следните 
формати: 

а) заседания, когато е необходимо, на старши длъжностни лица, 
представляващи Сърбия, от една страна, и председателството на Съвета 
на Европейския съюз, генералния секретар/върховен представител за 
Общата външна политика и политика на сигурност и Комисията на 
Европейските общности (наричана по-нататък „Европейската комисия“), 
от друга страна; 

б) извличане на максимална полза от всички дипломатически канали между 
страните, включително подходящи контакти с трети държави и в рамките 
на Обединените нации, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни 
форуми; 

в) всякакви други средства, които биха допринесли за консолидиране, 
развитие и напредък на този диалог, включително онези, определени в 
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Солунската програма, приета със Заключенията на Европейския Съвет от 
Солун от 19 и 20 юни 2003 г. 

Член 12 
Политическият диалог на парламентарно равнище се провежда в рамките на 
Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране, създадена съгласно 
член 125. 

Член 13 
Политическият диалог може да протича в многостранна рамка, както и да се проведе 
под формата на регионален диалог, включващ други държави от региона, а също така и 
в рамките на ЕС – форум за Западните Балкани. 

ДЯЛ III 

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Член 14 
В съответствие с ангажиментите си към опазване на мира и стабилността на 
международно и регионално равнище и развитието на добросъседски отношения, 
Сърбия насърчава активно регионалното сътрудничество. Чрез програмите за 
техническа помощ в рамките на програмите на Европейската общност за оказване на 
съдействие могат да се подкрепят проекти, които имат регионално или транс-гранично 
измерение. 

Когато Сърбия предвижда да заздрави сътрудничеството си с една от държавите, 
посочени в членове 15, 16 и 17 по-долу, тя информира и се консултира с Общността и 
нейните държави-членки съгласно разпоредбите, изложени по-долу в дял X. 

Сърбия прилага изцяло Централноевропейското споразумение за свободна търговия 
(CEFTA), подписано в Букурещ на 19 декември 2006 г. 

Член 15 
Сътрудничество с други страни, 

които са подписали Споразумение за стабилизиране и асоцииране 
След подписването на настоящото споразумение Сърбия започва преговори с 
държавите, вече подписали Споразумение за стабилизиране и асоцииране с оглед на 
сключване на двустранни конвенции за регионално сътрудничество, чиято цел ще бъде 
разширяване на обхвата на сътрудничеството между съответните държави. 

Основните елементи на тези конвенции са: 

а) политически диалог; 

б) създаване на зони за свободна търговия съгласно съответните разпоредби 
на СТО; 

в) взаимни отстъпки относно движението на работници, правото на 
установяване, предлагането на услуги, текущите плащания и движението 
на капитали, както и други политики, свързани с движението на хора, на 
равнище, еднакво с посоченото в настоящото споразумение; 
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г) разпоредби за сътрудничество в други сфери, обхванати или не от 
настоящото споразумение, а именно в сферата на правосъдието, 
свободата и сигурността. 

Тези конвенции съдържат разпоредби за създаване на необходимите институционални 
механизми, както е целесъобразно. 

Тези конвенции се сключват в рамките на две години след влизане в сила на 
настоящото споразумение. Готовността на Сърбия за сключване на такива конвенции 
ще бъде условие за по-нататъшното развитие на отношенията между Сърбия и 
Европейския съюз. 

Сърбия ще започне подобни преговори с другите държави от региона веднага щом като 
тези държави подпишат Споразумение за стабилизиране и асоцииране. 

Член 16 
Сътрудничество с други страни, 

за които се отнася Споразумението за стабилизиране и асоцииране 
Сърбия се стреми към регионално сътрудничество с други държави, обхванати от 
Процеса на стабилизиране и асоцииране в някои или във всички сфери на 
сътрудничество, намерили място в настоящото споразумение, а именно онези от общ 
интерес. Такова сътрудничество винаги трябва да е съвместимо с принципите и целите 
на настоящото споразумение. 

Член 17 
Сътрудничество с други страни кандидатки за присъединяване към ЕС, 

за които не се отнася Споразумението за асоцииране 
1. Сърбия следва да насърчава сътрудничеството и да сключи конвенция за 

регионално сътрудничество с всяка държава-кандидатка за присъединяване 
към ЕС, във всяка от сферите на сътрудничество, обхванати от настоящото 
споразумение. Такива конвенции следва да имат за цел постепенно 
синхронизиране на двустранните отношения между Сърбия и въпросната 
държава до нивото на отношенията между Европейската общност и нейните 
държави-членки и тази страна. 

2. Сърбия започва преговори с Турция, която е в митнически съюз с Европейската 
общност, с оглед сключването, на взаимноизгодна основа, на споразумение за 
установяване на зона за свободна търговия в съответствие с член XXIV от 
ГАТТ от 1994 г., както и за либерализиране на установяването и предлагането 
на услуги между тях на равнище, еднакво на посоченото в настоящото 
споразумение в съответствие с член V от ГАТС. 

Тези преговори трябва да започнат колкото може по-скоро, с оглед на 
сключване на такова споразумение преди края на преходния период, определен 
в член 18, параграф 1. 

ДЯЛ IV 

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 

Член 18 
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1. Общността и Сърбия постепенно установяват зона на свободна търговия, на 
двустранно равнище и за период с продължителност от най-много пет години, 
който започва от влизането в сила на настоящото споразумение, в съответствие 
с разпоредбите на настоящото споразумение и в съответствие с тези на ГАТТ 
от 1994 г. и тези на СТО. При това те вземат предвид специфичните 
изисквания, посочени по-долу. 

2. При търговията между страните към класификацията на стоките се прилага 
Комбинираната номенклатура на стоките. 

3. За целите на настоящото споразумение митата и таксите с равностоен ефект на 
мита включват всякакво мито или всякаква такса, наложени във връзка с внос 
или износ на стока, включително всякаква форма на допълнително мито или 
допълнителна такса във връзка с такъв внос или износ, но не включват 
никакви: 

а) такси, равностойни на вътрешни данъци, наложени съгласно 
разпоредбите на параграф 2, член III от ГАТТ 1994 г.; 

б) антидъмпингови или изравнителни мерки; 

в) тарифи или такси, съизмерими с разходите за предоставените услуги. 

4. За всеки продукт, базовото мито, към което впоследствие трябва да се 
приложат тарифните намаления, определени в настоящото споразумение, е: 

а) Общата митническа тарифа на Общността, установена съобразно 
Регламент (ЕИО) № 2658/87,1 приложена erga omnes в деня на подписване 
на настоящото споразумение; 

б) прилаганата тарифа на Сърбия2. 

5. Ако след подписване на настоящото споразумение се приложи намаление на 
митата на база erga omnes, и по-специално намаления, произтичащи от: 

а) тарифни преговори в рамките на СТО, или 

б) в случай на присъединяване на Сърбия към СТО, или 

в) последващи намаления след присъединяването на Сърбия към СТО, 

Тези намалени мита заменят базовите мита, посочени в параграф 4, считано от 
деня на прилагане на съответните намаления. 

6. Общността и Сърбия обменят информация за съответните си базови мита и 
промените в тях. 

                                                 
1 Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1)  
2 Държавен вестник на Сърбия № 62/2005 и 61/2007. 
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ГЛАВА I 

ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 

Член 19 
Определение 

1. Разпоредбите на тази глава се прилагат към стоките, с произход от Общността 
или Сърбия, изброени в глави 25 до 97 на Комбинираната номенклатура, с 
изключение на стоките, изброени в приложение I, параграф I, точка ii) от 
Споразумението за селското стопанство на СТО. 

2. Търговията между страните със стоки, обхванати от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия, се осъществява в съответствие с 
разпоредбите на същия този договор. 

Член 20 
Отстъпки на Общността за промишлени стоки 

1. Митата върху вноса в Общността и таксите с равностоен ефект се премахват 
след влизането в сила на настоящото споразумение за промишлените стоки с 
произход от Сърбия. 

2. Количествените ограничения за внос в Общността и мерките с равностоен 
ефект се премахват при влизането в сила на настоящото споразумение за 
промишлените стоки с произход от Сърбия. 
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Член 21 
Отстъпки на Сърбия за промишлени стоки 

1. Митата върху вноса в Сърбия за промишлени стоки с произход от Общността, 
различни от изброените в приложение I, се премахват при влизането в сила на 
настоящото споразумение. 

2. Таксите с равностоен ефект на вносно мито в Сърбия се премахват след 
влизането в сила на настоящото споразумение за промишлените стоки с 
произход от Общността. 

3. Митата за внос в Сърбия на промишлени стоки с произход от Общността, 
изброени в приложение I, постепенно се намаляват и премахват в съответствие 
с графика, определен в това приложение. 

4. Количествените ограничения за внос в Сърбия на стоки с произход от 
Общността и мерките с равностоен ефект се премахват след датата на влизане в 
сила на настоящото споразумение. 

Член 22 
Мита и ограничения за износа 

1. След влизането в сила на настоящото споразумение, Общността и Сърбия 
премахват всякакви износни мита и такси с равностоен ефект при търговията 
между тях. 

2. След влизането в сила на настоящото споразумение, Общността и Сърбия 
премахват помежду си всички количествени ограничения за износ и мерките с 
равностоен ефект. 

Член 23 
По-бързи намаления на митатата 

Сърбия заявява готовността си, ако цялостното ѝ икономическо състояние и 
положението в съответния икономически сектор го позволяват, да намали своите мита 
при търговията с Общността по-бързо от предвиденото в член 21. 

Съветът по стабилизиране и асоцииране анализира положението в това отношение и 
отправя съответните препоръки. 

ГЛАВА II 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО 

Член 24 
Определения 

1. Разпоредбите на тази глава се прилагат към търговията със земеделски и рибни 
продукти с произход от Общността или от Сърбия. 

2. Терминът „земеделски и рибни продукти“ се отнася за продуктите, изброени в 
глави 1 до 24 на Комбинираната номенклатура и за продуктите, изброени в 
приложение I, параграф I, точка ii) към Споразумението за селското стопанство 
на СТО. 

3. Определението включва риба и рибни продукти, обхванати от глава 3, 
позиции 1604 и 1605, и под-позиции 0511 91, 2301 20 и бивша 1902 20 
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(„пълнени тестени изделия, които съдържат над 20 тегловни процента риби, 
ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни“). 

Член 25 
Преработени земеделски продукти 

Протокол 1 съдържа търговските споразумения за преработените земеделски продукти, 
които са изброени в тях. 

Член 26 
Отстъпки на Общността за износ на селскостопански стоки с произход от 

Сърбия 
1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Общността премахва 

всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект за внос на 
земеделски продукти с произход от Сърбия. 

2. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Общността премахва 
митата и таксите с равностоен ефект за внос на земеделски продукти с 
произход от Сърбия, различни от посочените в позиции № 0102, 0201, 0202, 
1701, 1702 и 2204 от Комбинираната номенклатура.  

За продуктите, обхванати от глави 7 и 8 на Комбинираната номенклатура, за 
които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мита ad valorem и 
специфично мито, отмяната се отнася единствено до частта ad valorem на 
митото. 

3. От датата на влизане в сила на споразумението, Общността определя 
приложимите мита за износ в Общността на продуктите тип „baby beef“, 
посочени в приложение II с произход от Сърбия, на 20 % от ad valorem митото 
и 20 % от специфичното мито съгласно изложеното в Общата митническа 
тарифа на Общността в рамките на ограничението за годишна тарифна квота от 
8 700 тона, изразени в кланично тегло. 

4. От датата на влизане в сила на споразумението, Общността осигурява безмитен 
достъп на внос в Общността на продукти с произход от Сърбия от позиции 
№ 1701 и № 1702 от Комбинираната номенклатура, в рамките на годишна 
тарифна квота от 180 000 тона (нетно тегло). 

Член 27 
Отстъпки на Сърбия за земеделски продукти 

1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Сърбия премахва 
всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект за внос на 
земеделски продукти с произход от Общността. 

2. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Сърбия: 

a) премахва приложимите мита за внос на някои земеделски продукти с 
произход от Общността, изброени в приложение III (a); 

б) намаля постепенно приложимите мита за внос на някои земеделски 
продукти с произход от Общността, изброени в приложение III (б) в 
съответствие с графика, определен за всеки продукт в същото това 
приложение; 

в) намаля постепенно приложимите мита за внос на някои земеделски 
продукти с произход от Общността, изброени в приложение III (в) и (г) в 
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съответствие с графика, определен за всеки продукт в същите тези 
приложения; 

Член 28 
Протокол за виното и спиртните напитки 

Приложимите договорености за виното и спиртните напитки, посочени в Протокол 2 са 
уредени в този Протокол. 

Член 29 
Отстъпки на Общността за риба и рибни продукти 

1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Общността премахва 
всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект за вноса на риба 
и рибни продукти с произход от Сърбия.  

2. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Общността премахва 
всички мита и мерки с равностоен ефект за риба и рибни продукти с произход 
от Сърбия, различни от изброените в приложение IV. Продуктите, изброени в 
приложение IV, са подчинени на разпоредбите, предвидени в него. 

Член 30 
Отстъпки на Сърбия за риба и рибни продукти 

1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Сърбия премахва 
всички ограничения и мерки с равностоен ефект за внос на риба и рибни 
продукти с произход от Общността. 

2. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Сърбия премахва 
всички мита и мерки с равностоен ефект за риба и рибни продукти с произход 
от Общността, различни от изброените в приложение V. Продуктите, изброени 
в приложение V, са подчинени на разпоредбите, залегнали в него. 

Член 31 
Клауза за преразглеждане 

Предвид обема на търговията в сферата на земеделските и рибни продукти между 
страните, специфичните за тях чувствителни въпроси, правилата от общите политики 
на Общността и политиките по селско стопанство и по рибарство на Сърбия, ролята на 
селското стопанство и рибарството за икономиката на Сърбия, последствията от 
многостранните търговски преговори в рамките на СТО, както и окончателното 
присъединяване на Сърбия към СТО, Общността и Сърбия, в рамките на Съвета по 
стабилизиране и асоцииране и не по-късно от три години след влизането в сила на 
настоящото споразумение, разглеждат продукт по продукт, последователно и на 
подходяща реципрочна основа, възможностите за предоставяне на по-нататъшни 
взаимни отстъпки за осъществяване на по-голямо либерализиране на търговията в 
сферата на земеделските и рибните продукти. 

Член 32 
Предпазна клауза относно земеделието и рибарството 

1. Независимо от другите разпоредби на настоящото споразумение, и по-
специално член 41, предвид специфичната чувствителност на пазарите на 
земеделски и рибни продукти, ако износът на продукти с произход една от 
страните, които са предмет на отстъпките, предоставени съгласно членове 25, 
26, 27, 28, 29 и 30, причини сериозно сътресение на пазарите или на 
вътрешните регулаторни механизми в другата страна, двете страни започват 
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незабавни консултации за намиране на подходящо решение. В изчакване на 
такова решение, съответната страна може да предприеме мерките, които тя 
счита за необходими. 

2. В случай че внос, с произход от Сърбия, на продуктите, изброени в 
приложение V към протокол 3, достигне чрез натрупване обем от 115 % от 
средния обем за трите предходни календарни години, Сърбия и Общността 
започват консултациии в рамките на пет работни дни, за да анализират и 
оценят търговската схема на тези продукти в Общността и, когато е 
необходимо, да намерят подходящо решение, за да се избегне нарушаването на 
търговията при внос на тези продукти в Общността.  

Независимо от параграф 1, в случай че внос, с произход от Сърбия, на 
продуктите, изброени в приложение V към протокол 3, нарастне чрез 
натрупване с повече от 30 % в рамките на една календарна година, спрямо 
средния обем за трите предходни години, Общността може да суспендира 
преференциалното третиране на продуктите, които са причина за нарастването. 

Ако се вземе решение за суспендиране на преференциалното третиране, 
Общността уведомява Комитета за стабилизиране и асоцииране за мярката в 
рамките на пет работни дни и започва консултации със Сърбия за съгласуване 
на мерките, насочени към предотвратяване на нарушаването на търговията с 
продуктите, изброени в приложение V към протокол 3.  

Общността възстановява преференциалното третиране, веднага след като 
проблемът с изкривяването на търговията е бил разрешен чрез ефективно 
прилагане на договорените мерки или в резултат на всякакви други уместни 
мерки, приети от страните. 

Разпоредбите на член 41, параграфи 3––6 се прилагат mutatis mutandis спрямо 
действията, предприети съгласно настоящия параграф. 

3. Страните преразглеждат действието на механизма, предвиден в параграф 2, не 
по-късно от три години след влизане в сила на настоящото споразумение. 
Съветът по стабилизиране и асоцииране може да реши относно уместните 
адаптации на механизмите, предвидени в параграф 2. 

Член 33 
Защита на географските означения за земеделски и рибни продукти 

и хранителни пордукти освен вино и спиртни напитки 
1. Сърбия осигурява защита на географските означения на Общността, 

регистрирани в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 
20 май 2006 г. относно географските означения и означенията за произход на 
селскостопански стоки и хранителни вещества3, изменян понякога в 
съответствие с условията на този член. Географските означения на Сърбия са 
допустими за регистрация в Общността съгласно условията, посочени в 
Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. и последващите му 
изменения. 

2. Сърбия забранява всяко използване на нейна територия на наименованията, 
защитени в Общността, за сравними продукти, които не съответстват на 

                                                 
3 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Регламент изменен с Регламент (ЕО) № 952/2007 (ОВ L 210, 

10.8.2007 г., стр. 26) 
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спецификацията за географско означение. Това се отнася дори за случаите, в 
които стоката е с означен географски произход, а въпросното географско 
означение е използвано при превода, или наименованието е придружено от 
термин като „вид“, „тип“, „стил“, „имитация“, „метод“ или други подобни 
изрази. 

3. Сърбия отказва регистрация на търговска марка, чието използване съответства 
на положенията, посочени в параграф 2 на този член. 

4. Търговски марки, чието използване съответства на положенията, посочени в 
параграф 2 на този член, които са били регистрирани в Сърбия или са 
утвърдени в резултат на употреба, няма да бъдат използвани пет години след 
влизането на настоящото споразумение в сила. Това обаче не се отнася за 
търговски марки, регистрирани в Сърбия, и търговски марки, установени в 
резултат на употреба, които са притежание на граждани на трети държави, при 
условие че те не могат да заблудят по някакъв начин обществеността относно 
качеството, спецификацията и географския произход на стоките. 

5. Всяко използване на географските означения, защитени в съответствие с 
параграф 1 на този член като обичайни наименования на такива стоки в 
Сърбия, се преустановява най-късно до пет години след влизането на 
настоящото споразумение в сила. 

6. Сърбия гарантира, че стоките, изнесени от територията ѝ пет години след 
влизането на настоящото споразумение в сила, не са в нарушение на 
разпоредбите на настоящия член. 

7. Сърбия осигурява защитата, посочена в параграфи 1 до 6 на този член, по своя 
собствена инициатива, както и по искане на заинтересованата страна. 

ГЛАВА III 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 34 
Обхват 

Разпоредбите на тази глава се отнасят за търговията с всички продукти между страните 
с изключение на случаите, за които е предвидено друго в настоящото споразумение или 
в протокол 1. 

Член 35 
Подобрени отстъпки 

Разпоредбите на този дял нe засягат по никакъв начин прилагането на едностранна 
основа на по-благоприятни мерки от една от страните. 

Член 36 
Запазване на съществуващото положение 

1. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в рамките на 
търговията между Общността и Сърбия, не се въвеждат никакви нови мита за 
внос или такси с равностоен ефект, нито пък се увеличават вече въведените 
такива. 
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2. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в рамките на 
търговията между Общността и Сърбия, не се въвеждат никакви нови 
количествени ограничения за внос или износ, или мерки с равностоен ефект, и 
съществуващите такива не стават по-ограничителни. 

3. Без да се засягат отстъпките, предоставени съгласно членове 26, 27, 28, 29 и 30, 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 на настоящия член не ограничават по никакъв 
начин изпълнението на селскостопанската политика и политиката по 
рибарството, съответно на Сърбия и на Общността, както и вземането на 
всякакви мерки съгласно тези политики дотолкова, доколкото те не засягат 
режима за внос, посочен в приложения II-V и протокол 1. 

Член 37 
Забрана за фискална дискриминация 

1. Общността и Сърбия се въздържат от, и премахват там, където съществува, 
всяка мярка или практика от вътрешен фискален характер, които пряко или 
косвено създават дискриминация между стоките на една от страните и сходни 
стоки с произход от територията на другата страна. 

2. Стоките, които се изнасят на територията на една от страните, не могат да се 
ползват с право на възстановяване на косвени вътрешни данъци над размера на 
косвените данъци, с които се облагат тези стоки. 

Член 38 
Мита с фискален характер 

Разпоредбите, които се отнасят за постепенно намаляване на митата за внос, се 
прилагат и по отношение на митата с фискален характер. 

Член 39 
Митнически съюзи, зони за свободна търговия, презгранични договорености 

1. Настоящото споразумение не изключва запазване или създаване на митнически 
съюзи, зони за свободна търговия или договорености за трансгранична 
търговия, освен ако променят търговските договорености, предвидени в 
настоящото споразумение. 

2. По време на преходните периоди, посочени в член 18, настоящото 
споразумение не засяга изпълнението на специфичните преференциални 
договорености, които регламентират движението на стоки, предвидени в 
граничните споразумения, сключени по-рано между една или повече държави-
членки и Сърбия, или в резултат на двустранните споразумения, посочени в 
дял III и сключени от Сърбия с цел насърчаване на регионалната търговия. 

3. Консултациите между страните във връзка със споразуменията, описани в 
параграфи 1 и 2 на този член и, когато е необходимо, по други важни въпроси, 
свързани с техните съответни търговски политики към трети държави, се 
провеждат в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране. По-специално, 
в случай на присъединяване на трета държава към Общността, такива 
консултации се провеждат, за да се гарантира, че в настоящото споразумение 
са взети предвид взаимните интереси на Общността и на Сърбия. 
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Член 40 
Дъмпинг и субсидии  

1. Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не възпрепятства една от 
страните да предприема мерки за защита на търговията в съответствие с 
параграф 2 на този член и член 41. 

2. Ако една от страните счита, че е налице дъмпинг и/или изравнително 
субсидиране при търговията с другата страна, същата страна може да вземе 
подходящи мерки срещу тази практика в съответствие със Споразумението на 
СТО за прилагане на член VI от ГАТТ 1994 г. или Споразумението на СТО за 
субсидиите и изравнителните мерки и съответното вътрешно законодателство. 

Член 41 
Предпазна клауза 

1. Между страните се прилагат разпоредбите на член XIX от ГАТТ 1994 г. и 
Споразумението на СТО за предпазни клаузи. 

2. Независимо от разпоредбите на параграф 1 на този член, когато някакъв 
продукт на една от страните се внася на територията на другата страна в такива 
големи количества и при такива условия, че причинява или застрашава да 
причини: 

a) сериозно влошаване на националната промишленост на сходни или пряко 
конкурентни продукти на територията на внасящата страна, или 

б) сериозни сътресения в който и да е сектор на икономиката, или 
трудности, които могат да доведат до сериозно влошаване на 
икономическото положение в региона на внасящите страни. 

Внасящата страна може да предприеме подходящи двустранни предпазни 
мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в този член. 

3. Съгласно посоченото в параграф 2, двустранните предпазни мерки, насочени 
към внос от другата страна не надвишават необходимото за разрешаване на 
проблемите, възникнали в резултат на прилагането на настоящото 
споразумение. Приетата предпазна мярка представлява преустановяване на 
увеличаването или на намаляването на обхвата на преференциите, предвидени 
съгласно настоящото споразумение за съответния продукт до максимална 
граница, съответстваща на базовото мито, посочено в член 18, параграф 4, 
букви a) и б), и параграф 5 за същия този продукт. Такива мерки съдържат ясни 
елементи, които постепенно водят до тяхното премахване, най-късно в края на 
определения период,, и се предприемат за период не по-дълъг от две години. 

При много особени случаи, мерките могат да бъдат продължени за период, по-
дълъг от максимум две години. Не се прилагат двустранни предпазни мерки за 
внос на продукт, който е бил по-рано предмет на такава мярка за период от 
най-малко 4 години след изтичането на тази мярка. 

4. В случаите, посочени в този член, преди да бъдат взети мерките, предвидени в 
него или в случаите, в които се прилага параграф 5, буква б) на този член, 
възможно най-скоро, Общността от една страна или Сърбия от друга страна 
предоставят на Съвета по стабилизиране и асоцииране цялата подходяща 
информация, необходима за внимателно разглеждане на случая, с оглед 
намиране на приемливо решение за засегнатите страни. 
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5. За прилагането на параграфи 1, 2, 3 и 4 важат следните разпоредби: 

a) Проблемите, възникващи от положението, посочено в този член, се 
представят незабавно за разглеждане от Съвета по стабилизиране и 
асоцииране, който може да взема всякакви решения, необходими за 
разрешаване на такива проблеми. 

Ако Съветът по стабилизиране и асоцииране или изнасящата страна не е взела 
решение, водещо до разрешаване на проблемите, или ако не е било постигнато 
друго удовлетворително решение в рамките на 30 дни след отнасяне на въпроса 
до Съвета по стабилизиране и асоцииране, внасящата страна може да приеме 
подходящи мерки за разрешаване на проблема в съответствие с този член. При 
избора на предпазни мерки трябва да се дава предимство на тези, които пречат 
най-малко на изпълнението на договореностите, предвидени в настоящото 
споразумение. Предпазните мерки, прилагани в съответствие с член XIX от 
ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО за предпазни мерки, запазват 
равнището/обхвата на преференциите, предоставени съгласно настоящото 
споразумение. 

б) При наличието на изключителни и критични обстоятелства, изискващи 
предприемането на незабавни действия, които правят невъзможно 
предварителното информиране или разглеждане, в зависимост от случая, 
заинтересованата страна може, в определените в насотящия член 
ситуации, да приложи незабавно необходимите временни мерки за 
справяне с положението, като незабавно информира другата страна за 
това. 

Предпазните мерки се нотифицират незабавно на Съвета по стабилизиране и 
асоцииране и са обект на периодични консултации в рамките на този орган, и 
по-специално с оглед на определяне на график за тяхното премахване веднага 
щом обстоятелствата позволяват това. 

6. В случай че Общността, от една страна, или Сърбия, от друга страна, подложат 
вноса на продукти, които водят до възникване на проблемите, посочени в този 
член, на административна процедура с цел бързо осигуряване на информация 
относно тенденцията в търговските потоци, едната страна информира другата 
страна за това. 

Член 42 
Клауза за недостиг 

1. В случаите, в които съответствието с разпоредбите на този дял води до: 

a) критичен недостиг или заплаха за такъв по отношение на хранителни 
стоки или други продукти, които са от съществено значение за 
изнасящата страна; или 

б) реекспорт в трета държава на продукт, срещу който изнасящата страна 
поддържа количествени ограничения за износ, мита за износ или мерки, 
или такси с равностоен ефект, и когато положенията, посочени по-горе, 
пораждат или съществува вероятност да породят големи затруднения за 
изнасящата страна, 

заинтересованата страна може да предприеме подходящи мерки, съгласно 
условията и в съответствие с процедурите, посочени в този член. 
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2. При избора на предпазните мерките трябва да се дава предимство на тези, 
които най-малко пречат на изпълнението на договореностите от настоящото 
споразумение. Такива мерки не се прилагат по начин, който може да 
представлява средство за произволна или необоснована дискриминация, където 
преобладават същите условия или прикрито ограничаване на търговията, и се 
премахват, когато вече не са налице условия за тяхното запазване. 

3. Преди да бъдат предприети мерките, предвидени в параграф 1 на този член или 
възможно най-скоро в случаите, при които се прилага параграф 4 на този член, 
Общността или Сърбия предоставят на Съвета по стабилизиране и асоцииране 
цялата налична информация по случая с цел намиране на приемливо решение 
за страните. В рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране страните 
могат да се споразумяват относно всички необходими средства за отстраняване 
на затрудненията. Ако не бъде постигнато споразумение в рамките на 30 дни 
след представянето на въпроса на Съвета по стабилизиране и асоцииране, 
изнасящата страна може да приложи мерки съгласно този член за износа на 
съответния продукт. 

4. Когато изключителни или критични обстоятелства, които изискват незабавно 
действие, правят невъзможно предварителното информиране или разглеждане, 
според случая, Общността или Сърбия могат да приложат незабавно 
предпазните мерки, необходими за справяне с положението, като веднага 
информират другата страна за това. 

5. Съветът по стабилизиране и асоцииране се нотифицира незабавно за мерките, 
приложени съгласно този член, които са предмет на периодични консултации в 
рамките на този орган, и по-специално с цел изготвяне на график за тяхното 
премахване веднага щом обстоятелствата го позволяват. 

Член 43 
Държавни монополи 

По отношение на всички държавни монополи с търговски характер Сърбия гарантира, 
че до влизането в сила на настоящото споразумение, няма да се прави разлика относно 
условията за доставка и продажба на стоки за гражданите на държавите-членки на 
Европейския съюз и гражданите на Сърбия. 

Член 44 
Правила за произход 

Освен ако е постановено друго в настоящото споразумение, протокол 3 посочва 
правилата за произход относно прилагането на разпоредбите на настоящото 
споразумение. 

Член 45 
Разрешени ограничения 

Настоящото споразумение не възпрепятства забраните или ограниченията за внос, 
износ или транзит, наложени на основания за обществения морал, обществения ред или 
обществената безопасност; защита на живота и здравето на хора, животни или 
растения; защита на националните съкровища, имащи стойност на произведения на 
изкуството, на исторически или археологически ценности, или защита на 
интелектуалната, индустриалната и търговска собственост, или правилата относно 
златото и среброто. Такива забрани или ограничения, обаче, не представляват средство 
за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между 
страните. 
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Член 46 
Неуспех за осигуряване на административно сътрудничество 

1. Страните се споразумяват, че административното сътрудничество е от 
съществено значение за прилагането и контрола на преференциалното 
третиране, предвидено съгласно настоящия дял, и подчертават своята 
ангажираност в борбата с нередностите и измамите в митниците и свързаните с 
нея въпроси.  

2. В случаите, в които едната страна е установила, въз основа на обективна 
информация, липса на административно сътрудничество и/или нередности или 
измами съгласно този дял, същата страна може временно да преустанови 
съответното преференциално третиране на въпросния(те) продукт(ти) в 
съответствие с този член. 

3. За целите на този член, липса на административно сътрудничество означава, 
inter alia: 

a) многократно неспазване на задълженията за проверка на произхода на 
съответния(те) продукт(ти); 

б) многократен отказ или неоснователно закъснение при изпълнението 
и/или съобщаването на резултатите от последвалата проверка на 
доказателството за произход; 

в) многократен отказ или неоснователно закъснение при получаването на 
пълномощие за провеждане на мисии за административно 
сътрудничество с цел проверка на автентичността на документите или 
точността на информацията за предоставяне на въпросното 
преференциално третиране. 

За целите на този член, установяване на нередности или измами може да има, 
inter alia, в случаи на бързо увеличаване, без допълнително обяснение, на вноса 
на стоки, надвишавайки обичайното равнище на производство и капацитета за 
износ на другата страна, свързано с обективна информация за нередности или 
измами. 

4. Прилагането на временно прекратяване е обусловено от следните условия: 

a) Страна, която е установила, въз основа на обективна информация, липса 
на административно сътрудничество и/или нередности или измами 
нотифицира незабавно Комитета по стабилизиране и асоцииране за 
своето констатация, заедно с обективната информация по случая и 
започва консултации в рамките на Комитета по стабилизиране и 
асоцииране, въз основа на цялата налична информация и обективните 
разкрития за намиране на приемливо решение за двете страни. 

б) В случаите, в които страните са започнали посочените по-горе 
консултации както по-горе в рамките на Комитета по стабилизиране и 
асоцииране и не са успели да се споразумеят за приемливо решение в 
продължение на три месеца след нотификацията, въпросната страна може 
да преустанови временно преференциалното третиране на съответния(те) 
продукт(ти). Временното преустановяване се съобщава незабавно на 
Комитета по стабилизиране и асоцииране. 

в) Временното преустановяване съгласно този член се ограничава до 
необходимото за защита на финансовите интереси на съответната страна. 
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То не може да надвишава период от шест месеца, който може да бъде 
подновен. Комитета по стабилизиране и асоцииране се нотифицира 
незабавно след приемането на решения за временно преустановяване. Те 
подлежат на периодични консултации в рамките на Комитета по 
стабилизиране и асоцииране, и по-специално с оглед на тяхното 
прекратяване веднага щом престанат да съществуват условия за 
прилагането им. 

5. В момента на изпращане на нотификацията до Комитета по стабилизиране и 
асоцииране съгласно параграф 4, буква a) на този член, съответната страна 
публикува уведомление за вносителите в своя Държавен вестник. 
Нотификацията за вносителите посочва, че е налице констатация за съответния 
продукт, въз основа на обективна информация, за липса на административно 
сътрудничество и/или за нередности или измами. 

Член 47 
В случай на грешка от страна на компетентните власти относно правилното управление 
на преференциалната система при износ, и по-специално при прилагането на 
разпоредбите на протокол 3 към настоящото споразумение, в случаите, в които такава 
грешка води до последствия за митата за внос, договарящата страна, изправена пред 
такива последствия, може да поиска от Съвета по стабилизиране и асоцииране да 
разгледа възможностите за приемане на подходящи мерки с цел разрешаване на 
проблема. 

Член 48 
Прилагането на настоящото споразумение не засяга прилагането на разпоредбите на 
правото на Общността за Канарските острови. 

ДЯЛ V 

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ, ПРАВО НА 
УСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ, И КАПИТАЛИ 

ГЛАВА I 

ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ 

Член 49 

1. Съгласно реда и условията, приложими във всяка държава-членка: 

a) третирането на работници, които са граждани на Сърбия и са законно 
наети на територията на държава-членка, е недискриминационно по 
отношение на тяхната националност, условията на труд, 
възнаграждението или уволнението, в сравнение с гражданите на тази 
държава; 

б) законно пребиваващият(та) съпруг(а) и децата на работника, законно нает 
на територията на държава-членка, с изключение на сезонните работници 
и работниците, идващи въз основа на двустранни споразумения по 
смисъла на член 50, освен ако не е посочено друго в тези споразумения, 
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имат достъп до пазара на труда на съответната държава-членка през 
периода на разрешеното пребиваване за работа на този работник. 

2. Сърбия, съгласно реда и условията в тази република, предвижда третирането, 
посочено в параграф 1 за работниците, които са граждани на държава-членка и 
са законно наети на нейна територия, както и за техния(тяхната) съпруг(а) и 
децата, които пребивават законно в Сърбия. 

Член 50 
1. Като отчитат ситуацията на пазара на труда в държавите-членки, съгласно 

тяхното законодателство и в съответствие с действащите правила в държавите-
членки в сферата на движението на работници:  

a) съществуващите улеснения по отношение на достъпа до заетост за 
работниците на Сърбия, предоставени от държавите-членки по силата на 
двустранни споразумения, се запазват и, ако е възможно, да бъдат 
подобрени; 

б) другите държави-членки разглеждат възможността за сключване на 
подобни споразумения. 

2. След три години Съветът по стабилизиране и асоцииране разглежда 
предоставянето на други улеснения, включително улеснения за достъп до 
професионално обучение, в съответствие с действащите правила и процедури в 
държавите-членки, като взема предвид ситуацията на пазара на труда в 
държавите-членки и Общността като цяло. 

Член 51 
1. Определят се правила за координиране на системите за социална сигурност за 

работниците, които са граждани на Сърбия и са законно заети на територията 
на държава-членка, както и за законно пребиваващите там членове на техните 
семейства. За тази цел, с решение на Съвета по стабилизиране и асоцииране, 
което не засяга никакви права или задължения, произтичащи от двустранни 
споразумения, в които се предвижда по-благоприятно третиране, се въвеждат 
следните разпоредби: 

a) всички периоди на осигуряване, заетост или пребиваване, завършени от 
такива работници в различните държави-членки, се събират за целта на 
пенсиите и придобиване на анюитет за възраст, инвалидност, смърт и 
осигуряване на медицинска помощ на такива работници и членове на 
такива семейства; 

б) всички пенсии или анюитети за възраст, смърт, трудова злополука или 
професионална болест, или за инвалидност в резултат на посоченото по-
горе, с изключение на обезщетенията, за които не се плащат вноски, се 
прехвърлят безплатно при лихвата, прилагана по силата на закона за 
държави или държави-членки, които са длъжник; 

в) такива работници получават семейни надбавки за членовете на техните 
семейства, съгласно посоченото по-горе; 

2. Сърбия третира работниците, които са граждани на държава-членка и са 
законно заети на нейна територия, както и членовете на техните семейства, 
законно пребиваващи там, по начин, подобен на посочените в букви б) и в) на 
параграф 1. 
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ГЛАВА II 

УСТАНОВЯВАНЕ 

Член 52 
Определения 

По смисъла на настоящото споразумение: 

a) „Дружество на Общността“ или „сръбско дружество“ означава съответно, 
дружество, създадено съгласно законите на държава-членка или на 
Сърбия, чието седалище според устройствения акт или централно 
управление, или основно място на стопанска дейност е на територията на 
Общността или на територията на Сърбия. Ако обаче дружеството, 
създадено в съответствие със законите на държава-членка или на Сърбия, 
има единствено регистриран офис, съответно на територията на 
Общността или на Сърбия, дружеството се счита за дружество на 
Общността или на Сърбия, ако дейността му е истински и непрекъснато 
свързана с икономиката на една от държавите-членки или на Сърбия; 

б) „Дъщерно дружество“ означава дружество, което е ефективно 
контролирано от първото дружество; 

в) „Клон“ на дружество означава място на стопанска дейност, което не е 
юридическо лице, което има съдебна регистрация, като разширение на 
дружество-майка, което се управлява и е материално оборудвано за 
водене на преговори с трети страни за извършване на стопанска дейност, 
така че последните, въпреки че знаят, че ако е необходимо ще имат 
правна връзка с дружеството-майка, чието централно управление е в 
чужбина, не трябва да работят директно с такова дружество-майка, а 
могат да извършват стопанска дейност на мястото на стопанска дейност, 
което представлява разширението; 

г) „Установяване“ означава: 

i) за граждани, правото да започват стопански дейности като 
самостоятелно заети лица и да създават предприятия, и по-
специално дружества, върху които осъществяват ефективен 
контрол. Самостоятелната заетост и започването на стопанска 
дейност от граждани на една от страните не обхващат търсене или 
заемане на място на пазара на труда, или не дават право на достъп 
до пазара на труда на друга страна. Разпоредбите на тази глава не се 
прилагат за тези, които не са основно самостоятелно заети лица; 

ii) за дружества на Общността или сръбски дружества, правото да 
предприемат стопански дейности чрез създаване на дъщерни 
дружества и клонове в Сърбия, или съответно в Общността; 

д) „Дейности“ означава извършване на стопански дейности; 

е) „Стопански дейности“ по принцип включва дейности от промишлен, 
търговски, професионален характер и занаятчийски дейности; 
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ж) „Гражданин на Общността“ и „гражданин на Сърбия“ означава физическо 
лице, което е гражданин съответно на една от държавите-членки или на 
Сърбия; 

за международния морски транспорт, включващ интермодални дейности с 
пътувания по море, за гражданите на Общността или на Сърбия, установени 
извън Общността или Сърбия, и за корабните дружества, установени извън 
Общността или Сърбия, и контролирани от граждани на държава-членка или 
граждани на Сърбия, също важат разпоредбите на тази глава и глава III, ако 
техните плавателни съдове са регистрирани в тази държава-членка или в 
Сърбия, в съответствие със законодателствто на тази държава-членка или на 
Сърбия; 

з) „Финансови услуги“ означава онези услуги, описани в приложение VI. 
Съветът по стабилизиране и асоцииране може да разшири или измени 
обхвата на това приложение. 

Член 53 
1. Сърбия улеснява започването на дейности на нейна територия от страна на 

дружества и граждани на Общността. За тази цел след влизането в сила на 
настоящото споразумение тя осигурява: 

a) за установяването на дружества на Общността на територията на Сърбия, 
третиране не по-малко благоприятно от това на нейните собствени 
дружества или на дружества на трета държава, което е по-доброто от 
двете; 

б) за дейността на дъщерни дружества и клонове на дружества на 
Общността, вече установени на територията на Сърбия, третиране, което 
е не по-малко благоприятно от това на неговите собствени дружества и 
клонове или на който е да е филиал и клон на дружество на трета 
държава, което е по-доброто от двете. 

2. От влизането в сила на настоящото споразумение, Общността и нейните 
държави-членки осигуряват: 

a) за установяването на дружества на Сърбия третиране, което е не по-малко 
благоприятно от това на държавите-членки спрямо техните собствени 
дружества или дружество на трета държава, което е по-доброто от двете; 

б) за дейността на дъщерните дружества и клоновете на дружества на 
Сърбия, установени на нейна територия, третиране, което е не по-малко 
благоприятно от това на държавите-членки спрямо техните собствени 
дружества и клонове, или всяко дъщерно дружество или клон на 
дружество на която и да е трета държава, установена на тяхна територия, 
което е по-доброто от двете. 

3. Страните не приемат никакви нови разпоредби или мерки, които въвеждат 
дискриминация, в сравнение с техните собствени дружества, относно 
установяването на каквито и да е дружества на другата страна на тяхна 
територия или по отношение на тяхната дейност, след като те вече са 
установени. 

4. Четири години след влизането в сила на настоящото споразумение Съветът по 
стабилизиране и асоцииране определя условията за разширяване на обхвата на 
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посочените по-горе разпоредби за установяване на граждани на Общността и 
на Сърбия с цел предприемане на стопански дейности като самостоятелно 
заети лица. 

5. Независимо от разпоредбите на този член: 

a) От влизането в сила на настоящото споразумение, дъщерните дружества и 
клоновете на дружества на Общността имат право да използват и наемат 
недвижимо имущество в Сърбия; 

б) От влизането в сила на споразумението, дъщерните дружества и 
клоновете на дружества на Общността имат право да придобиват и 
упражняват право на собственост върху недвижимо имущество в 
качеството си на дружества на Сърбия, а по отношение на обществените 
блага/стоки от общ интерес, същите права, които упражняват съответно 
дружествата на Сърбия, когато тези права са необходими за извършване 
на стопанските дейности, за които са установени. 

в) Четири години след влизането на споразумението в сила Съветът по 
стабилизиране и асоцииране проучва възможността за разширяване на 
обхвата на правата по буква б) върху клонове на дружества на 
Общността. 

Член 54 
1. Съгласно разпоредбите на член 56, с изключение на финансовите услуги, 

описани в приложение VI, страните могат да регламентират установяването и 
дейностите на дружества и граждани на тяхна територия дотолкова, доколкото 
тези регламенти не представляват дискриминация срещу дружествата и 
гражданите на другата страна в сравнение с нейните собствени дружества и 
граждани. 

2. По отношение на финансовите услуги, независимо от всички други разпоредби 
на настоящото споразумение, всяка страна може да предприема мерки, 
диктувани от съображения за предпазливост, включително за защита на 
инвеститорите, вложителите, титулярите на полици или лицата, към които 
доставчиците на финансови услуги имат фидуциарно задължение, или с цел 
осигуряване на цялостта и стабилността на финансовата система. Тези мерки 
не се използват, за да може страната да избегне от задълженията си по силата 
на настоящото споразумение. 

3. Нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като съдържащо 
изискване към една страна да разкрива информация за делата и сметките на 
отделните клиенти или всякаква поверителна, или лична информация, която 
притежават обществените образувания. 

Член 55 
1. Без да се засяга която и да е разпоредба за противното, съдържащи се в 

многостранното споразумение за създаване на Общото европейско авиационно 
пространство4 (наричано по-долу „ECAA“), разпоредбите на тази глава не се 

                                                 
4 Многостранно споразумение между Европейската Общност и нейните Държави-членки, 

Република Албания, Босна и Херцеговина, република блгария, Република Хърватия, бивша 
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прилагат по отношение на въздушните транспортни услуги, транспортните 
услуги по вътрешните водни пътища и услугите, свързани с морско 
крайбрежно плаване (каботаж). 

2. Съветът по стабилизиране и асоцииране може да отправя препоръки за 
подобряване на установяването и дейностите в областите, обхванати от 
параграф 1. 

Член 56 
1. Разпоредбите на членове 53 и 54 не възпрепятстват прилагането на специфични 

правила от едната страна относно установяването и оперирането на нейна 
територия на клонове на дружества на другата страна - нерегистрирани като 
юридическо лице на територията на първата страна, които са обосновани от 
законови или технически различия между такива клонове, в сравнение с 
клоновете на дружества, регистрирани като юридическо лице на нейна 
територия или по отношение на финансови услуги, поради съображения за 
предпазливост. 

2. Разликата в третирането не излиза извън границите на необходимото в резултат 
на такива законови или технически различия, или по отношение на финансови 
услуги, поради съображения за предпазливост. 

Член 57 
С цел улесняване на гражданите на Общността и на гражданите на Сърбия да започнат 
и упражняват регламентирани професионални дейности съответно в Сърбия и в 
Общността, Съветът по стабилизиране и асоцииране разглежда кои са необходимите 
стъпки за взаимно признаване на квалификациите. Той може да предприеме всички 
необходими мерки за постигане на тази цел. 

Член 58 
1. Дружество на Общността или на Сърбия, установено съответно на територията 

на Република Сърбия или на Общността, е оправомощено да назначава или е 
назначило чрез един от своите дъщерни дружества или клонове, в съответствие 
с действащото законодателство в съответната приемаща държава, на чиято 
територия се установява, съответно на територията на Република Сърбия или 
на Общността, заети лица, които са граждани на държави-членки или 
съответно на Сърбия, при условие че такива заети лица са персонал, който 
упражнява ключови функции, съгласно посоченото в параграф 2, и са заети 
основно от дружества, дъщерни дружества или клонове. Разрешителните за 
пребиваване и работа на такива заети лица обхващат само периода на тази 
заетост. 

2. Персоналът, упражняващ ключови функции, на горепосочените дружества, 
посочени по-нататък като „организации“ представлява „вътрешно 
корпоративен трансфер на персонал“ съгласно посоченото в буква в) на този 

                                                                                                                                                         
Югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна Гора, Кралство 
Норвегия, Румъния, Република Сърбия, Временна Мисия на Администрацията в косово (1) 
относно създаването на Общо Европейско Авиационно пространство (ОВ L 285, 16.10.2006, стр. 
3). 
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параграф в следните категории, при условие че организацията е юридическо 
лице и че съответните лица са били наети от нея или са били партньори в нея 
(различни от мажоритарни акционери), поне през годината, която предшества 
непосредствено такова движение: 

a) Лица, които работят на ръководна длъжност в рамките на организация, 
които преди всичко ръководят управлението на учреждението, като са 
контролирани или направлявани от съвет на директорите или 
акционерите в стопанската дейност или техен еквивалент, включително: 

i) управляващи учреждението, отдела или подразделението на 
учреждението; 

ii) ръководещи и контролиращи работата на други контролиращи, 
професионални или управленски служители; 

iii) оправомощени лично да назначават и уволняват или да препоръчват 
назначаването, уволняването или други действия спрямо персонала; 

б) Лица, които работят в рамките на организация, които притежават 
необикновени познания, важни за услугите, за оборудването за 
научноизследователски дейности, за техниките или управлението на тази 
организация. Оценката на такива познания може да отразява, освен 
специфичните за организацията познания, високо ниво на квалификация 
за вида на работа или търговия, което изисква специфични технически 
познания, включително членство в акредитирана професия; 

в) „Вътрешно-командирован кадър“ е определение за физическо лице, което 
работи в дадена организация на територията на една от страните и което, 
за целите на извършване на стопанска дейност, е временно преместено на 
територията на другата страна; основното място на стопанска дейност на 
съответната организация трябва да е на територията на едната страна, а 
командироването трябва да е към институцията на тази организация 
(клон, филиал), която ефективно осъществява подобни стопански 
дейности на територията на другата страна. 

3. Влизането и временното пребиваване на територията на Общността или на 
Сърбия на граждани на Сърбия и съответно на граждани на Общността се 
разрешава, когато тези представители на дружества са лица, работещи на 
ръководна длъжност съгласно посоченото в параграф 2, буква a) по-горе, в 
рамките на дружеството, и отговарят за откриването на филиал на дружество 
на Общността или на клон на дружество на Сърбия, или на филиал на 
дружество на Сърбия, или на клон на дружество на Общността, съответно в 
държава-членка или в Република Сърбия, когато: 

a) тези представители не са ангажирани с извършването на директни 
продажби или доставка на услуги и не получават възнаграждение от 
източника, разположен на територията на държавата на установяване, и 

б) основното място на стопанска дейност на дружеството е съответно извън 
Общността или Сърбия и няма друг представител, офис, клон или филиал 
в тази държава-членка или съответно в Сърбия. 
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ГЛАВА III 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

Член 59 
1. Общността и Сърбия се задължават, в съответствие със следните разпоредби, 

да предприемат необходимите стъпки, за да позволят постепенното предлагане 
на услуги от дружества на Общността, на Сърбия или от граждани на 
Общността или на Сърбия, които са установени на територията на страна, 
различна от тази на лицето, за което са предназначени услугите. 

2. В съответствие с процеса на либерализиране, посочен в параграф 1, страните 
разрешават временно движение на физическите лица, които предлагат услуга 
или са наети от доставчика на услуги като персонал, упражняващ ключови 
функции, съгласно член 58, включително физически лица, които са 
представители на Общността или на дружество на Сърбия, или се стремят към 
временно влизане с цел водене на преговори за продажба на услуги или 
сключване на споразумения за продажба на услуги за същия доставчик на 
услуги, като тези представители няма да бъдат ангажирани с преки продажби 
на широката общественост или с предоставянето на услуги. 

3. След четири години Съветът по стабилизиране и асоцииране предприема 
мерките, необходими за постепенно изпълнение на разпоредбите на 
параграф 1. Взема се предвид напредъка, постигнат от страните при 
сближаването на техните законодателства. 

Член 60 
1. Страните не предприемат никакви мерки или действия, които правят условията 

за предлагане на услуги от граждани или дружества на Общността и Сърбия, 
установени на територията на страна, различна от тази на лицето, за което са 
предназначени услугите, значително по-ограничителни в сравнение със 
съществуващото положение в деня, който предшества деня на влизане в сила 
на споразумението. 

2. Ако едната страна е на мнение, че мерките, въведени от другата страна, от 
момента на влизане в сила на споразумението, водят до положение, което е 
значително по-ограничително по отношение на предлагането на услуги в 
сравнение със съществуващото положение на датата на влизане в сила на 
споразумението, тази първа страна може да изиска от другата страна 
започването на консултации. 

Член 61 

По отношение на предлагането на транспортни услуги между Общността и Сърбия, се 
прилагат следните разпоредби: 

1. По отношение на сухопътния транспорт, Протокол 4 посочва принципите, 
приложими за отношението между страните с цел осигуряване, по-специално, 
на неограничен транзитен транспорт през Сърбия и Общността като цяло, на 
ефективно прилагане на принципа на недискриминация и постепенно 
хармонизиране на транспортното законодателство на Сърбия с това на 
Общността. 
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2. По отношение на международния морски транспорт страните се задължават да 
прилагат ефективно принципа на неограничен достъп до международните 
морски пазари и сделки на търговска основа, както и да спазват 
международните и европейски задължения в сферата на стандартите за 
безопасност, сигурност и опазване на околната среда. 

Страните потвърждават ангажираността си към създаването на свободна 
конкурентна среда като основна характеристика на международния морски 
транспорт. 

3. Като прилагат принципите на параграф 2, страните: 

a) не въвеждат клаузи за разпределение на корабните товари в бъдещи 
двустранни споразумения с трети държави; 

б) премахват, при влизането в сила на настоящото споразумение, всички 
едностранни мерки и административни, технически, и други трудности, 
които могат да имат ограничителен или дискриминационен ефект върху 
свободното предлагане на услуги в сферата на международния морски 
транспорт; 

в) Всяка страна предоставя, inter alia, не по-малко благоприятни условия за 
корабите, оперирани от граждани или дружества на другата страна, от 
тези, предоставени на собствените кораби на страната, по отношение на 
достъпа до пристанища, отворени за международна търговия, 
използването на инфраструктура и спомагателни морски услуги на тези 
пристанища, както и свързаните с това налози и такси, митнически 
съоръжения и осигуряване на корабни места, и оборудване за товарене и 
разтоварване. 

4. С цел осигуряване на координирано развитие и постепенно либерализиране на 
транспорта между страните, адаптирани към техните реципрочни търговски 
потребности, условията за взаимен пазарен достъп във въздушния транспорт се 
уреждат с Многостранно споразумение за създаване на общо европейско 
авиационно пространство (ECAA).  

5. Преди сключването на ЕСАА, страните не предприемат никакви мерки или 
действия, които са по-ограничителни или дискриминационни в сравнение със 
съществуващото положение преди влизане в сила на настоящото споразумение.  

6. Сърбия адаптира законодателството си, включително административните, 
техническите и други норми, към тези на Общността, съществуващи във всеки 
един момент в сферата на въздушния, морския, сухопътния транспорт и 
транспорта по вътрешни водни пътища до степен, която служи за целите на 
либерализиране и взаимен достъп до пазарите на страните и улеснява 
придвижването на пътници и стоки. 

7. В синхрон с общия напредък за постигане на целите на тази глава, Съветът по 
стабилизиране и асоцииране разглежда начините за създаване на необходимите 
условия за осигуряване на по-голяма свобода при предоставянето на 
транспортни услуги по въздух, суша и вътрешни водни пътища. 
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ГЛАВА IV 

ТЕКУЩИ ПЛАЩАНИЯ И ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ 

Член 62 
Страните се ангажират да разрешават извършването на всички плащания и парични 
преводи по текущата сметка на платежния баланс в свободно конвертируема валута 
между Общността и Сърбия в съответствие с разпоредбите на член VIII от членовете на 
Споразумението за Международния валутен фонд. 

Член 63 
1. По отношение на сделките по капиталовия баланс и финансовата сметка на 

платежния баланс, от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, 
страните осигуряват свободно движение на капитали, свързани с преки 
инвестиции, направени в дружества, учредени в съответствие със 
законодателството на страната домакин, и с инвестициите, направени в 
съответствие с разпоредбите на глава ІІ от дял V, а също и с ликвидацията или 
репатрирането на тези инвестиции и на всяка печалба, произтичаща от тях. 

2. По отношение на сделките по капиталовия баланс и финансовата сметка на 
платежния баланс, от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, 
страните осигуряват свободно движение на капитали, свързани с кредити по 
търговски сделки или предоставяне на услуги, в които участват граждани на 
една от страните, както и с финансови заеми и кредити със срок на погасяване 
повече от една година. 

3. От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Сърбия оторизира, 
чрез пълно и целесъобразно използване на съществуващите си процедури, 
придобиването на недвижима собственост в Сърбия от граждани на държавите-
членки на Европейския съюз В рамките на четири години от датата на влизане 
в сила на настоящото споразумение, Сърбия постепенно привежда в 
съответствие законодателството си относно придобиването на недвижима 
собственост в Сърбия от граждани на държавите-членки на Европейския съюз, 
за да гарантира същото третиране като това на сръбските граждани. 

 Четири години след влизане в сила на настоящото споразумение Общността и 
Сърбия осигуряват свободно движение на капитали, свързани с 
инвестиционното портфолио и финансовите заеми и кредити със срок на 
погасяване по-малко от една година. 

4. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, страните се въздържат от 
въвеждане на нови ограничения по отношение на движението на капитали и 
текущите плащания между лицата с постоянно местопребиваване в Общността 
и Сърбия, и от придаване на още по-ограничителен характер на 
съществуващите договорености. 

5. Без да се засягат разпоредбите на член 62 и на този член, когато при 
изключителни обстоятелства свободното движение на капитали между 
Общността и Сърбия причинява или застрашава да причини сериозни 
затруднения за прилагането на политиката, свързана с обменния курс или на 
валутната политика на Общността или на Сърбия, съответно Общността и 
Сърбия могат да предприемат предпазни мерки по отношение на движението 
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на капитали между Общността и Сърбия за период, не по-дълъг от шест 
месеца, ако подобни мерки са строго необходими.  

6. Горепосочените разпоредби не предвиждат нищо, което да ограничава правата 
на икономическите оператори на страните относно придобиването на по- 
благоприятно третиране, което може да е предвидено в съществуващо 
двустранно или многостранно споразумение, включващо страните по 
настоящото споразумение. 

7. Страните се консултират взаимно за улесняване на движението на капитали 
между Общността и Сърбия, за да подкрепят целите на настоящото 
споразумение. 

Член 64 
1. По време на четирите години след датата на влизане в сила на настоящото 

споразумение, Общността и Сърбия предприемат мерките, позволяващи 
създаване на необходимите условия за по-нататъшно постепенно прилагане на 
правилата на Общността за свободно движение на капитали. 

2. До края на четвъртата година след датата на влизане в сила на настоящото 
споразумение, Съветът по стабилизиране и асоцииране определя условията за 
цялостно прилагане на правилата на Общността относно движението на 
капитали в Сърбия. 

ГЛАВА V 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 65 
1. Разпоредбите на настоящия дял се прилагат, при условие че се спазват 

ограниченията, обосновани от съображения, свързани с обществения ред, 
обществената безопасност или общественото здраве. 

2. Те не се прилагат за дейности, които — макар и понякога — са свързани с 
упражняването на официална власт на територията на едната или другата 
страна. 

Член 66 

За целите на прилагане на този дял нищо в настоящото споразумение не представлява 
пречка за прилагането от страните на техните законови и подзаконови разпоредби, 
касаещи приемането и пребиваването, трудовата заетост, условията на труд, 
установяването на физически лица и предлагането на услуги, и по-специално 
издаването, подновяването или отказа на разрешително за пребиваване, при условие че 
с това не се свеждат до нула или не се намаляват предимствата, които една от страните 
извлича от конкретна разпоредба на настоящото споразумение. Настоящата разпоредба 
не засяга прилагането на член 65. 

Член 67 
Дружествата, които са контролирани и съвместно притежавани от дружества или 
граждани на Сърбия и дружества или граждани на Общността, също са обхванати от 
разпоредбите на този дял. 
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Член 68 
1. Предоставеният статут на най-облагодетелствана нация в съответствие с 

разпоредбите на този дял не се прилага за данъчните привилегии, които 
страните предоставят или ще предоставят в бъдеще въз основа на 
споразумения, целящи да избегнат двойното данъчно облагане, или други 
данъчни договорености. 

2. Никоя от разпоредбите на този дял не се тълкува по начин, който може да 
попречи на приемането или прилагането от страните на която и да било мярка, 
насочена към предотвратяване на избягването или укриването на данъци в 
съответствие с данъчните разпоредби на споразуменията, целящи да избегнат 
двойното данъчно облагане, други данъчни договорености или националното 
данъчно законодателство. 

3. Никоя от разпоредбите на този дял не се тълкува по начин, който препятства 
държавите-членки или Сърбия да правят разлика при прилагането на 
съответните разпоредби на тяхното данъчно законодателство между 
данъкоплатците, които не се намират в идентично положение, и по-специално 
по отношение на тяхното местопребиваване. 

Член 69 
1. Страните се стремят, доколкото е възможно, да избягват налагането на 

ограничителни мерки, включително мерки, свързани с вноса, за целите на 
платежния баланс. Страна, която приема такива мерки представя възможно 
най-бързо на другата страна график за тяхното премахване. 

2. В случаите, в които една или повече държави-членки или Сърбия изпитват 
сериозни затруднения по отношение на платежния баланс, или са неизбежно 
застрашение от това, Общността или Сърбия могат, в съответствие с условията, 
определени в Споразумението за СТО, да приемат ограничителни мерки, 
включително мерки, свързани с вноса, които са с ограничена продължителност 
и не могат да надвишават онова, което е строго необходимо за разрешаване на 
положението с платежния баланс. Общността или Сърбия, според случая, 
незабавно уведомяват другата страна за това. 

3. Не се прилагат никакви ограничителни мерки за парични преводи, свързани с 
инвестиране, и по-специално с връщане в държавата на инвестирани или 
реинвестирани суми, или на всякакви приходи, произтичащи от тях. 

Член 70 
Разпоредбите на този дял се коригират постепенно, и по-специално с оглед на 
изискванията, произтичащи от член V от ГАТС. 

Член 71 
Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат прилагането от която и да е 
страна на каквато и да е мярка, необходима за предотвратяване на заобикалянето 
мерките ѝ относно достъпа на трета държава до нейния пазар чрез разпоредбите на 
настоящото споразумение. 
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ДЯЛ VI 

СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО,  
ПРАВОПРИЛАГАНЕ И ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯ 

Член 72 
1. Страните отчитат значението на сближаването на съществуващото 

законодателство на Сърбия с това на Общността, както и значението на 
неговото ефективно прилагане. Сърбия се стреми да гарантира, че 
съществуващите ѝ закони и бъдещото ѝ законодателство постепенно ще бъдат 
синхронизирани с достиженията на правото на Общността. Сърбия ще 
гарантира, че съществуващото и бъдещото ѝ законодателство ще бъдат 
правилно прилагани и изпълнявани. 

2. Това сближаване започва от датата на подписване на споразумението и 
постепенно ще обхване всички елементи на достиженията на правото на 
Общността, посочени в настоящото споразумение до края на преходния 
период, определен в член 8 на настоящото споразумение. 

3. В началния етап, сближаването ще бъде насочено към основни елементи на 
достиженията на правото в сферата на вътрешния пазар, включително 
законодателство във финансовия сектор, правосъдие, свобода и сигурност, 
както и по въпроси, свързани с търговията. На по-късен етап, Сърбия ще се 
съсредоточи върху оставащите части от достиженията на правото на 
Общността. 

Сближаването ще се извърши въз основа на програма, за която трябва да има 
съгласие между Комисията на Европейските общности и Сърбия. 

4. Сърбия определя, с одобрението на Комисията на Европейските общности, 
условията за контрол на изпълнението на сближаването на законодателството и 
действията за прилагане на закона, които трябва да бъдат предприети. 

Член 73 
Конкуренция и други икономически разпоредби 

1. Несъвместими с правилното действие на споразумението, доколкото могат да 
повлияят на търговията между Общността и Сърбия: 

i) всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на 
предприятия и съгласувани практики между предприятия, имащи за цел 
или краен резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на 
конкуренцията; 

ii) злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо 
положение на територията на Общността или на Сърбия като цяло, или на 
голяма част от тази територия;  

iii) всякаква държавна помощ, която нарушава или заплашва да наруши 
конкуренцията чрез поставянето в по-благоприятно положение на 
определени предприятия или определени продукти. 

2. Всякакви практики, които противоречат на този член, се преценяват въз основа 
на критерии, произтичащи от прилагането на правилата за конкуренция, 
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приложими в Общността, и по-специално от членове 81, 82, 86 и 87 на 
Договора за ЕО и тълкувателните инструменти, приети от институциите на 
Общността. 

3. Страните гарантират наличието на функционално независим публичен орган, 
на който са предоставени правомощията, необходими за цялостно прилагане на 
параграф 1, точки i) и ii) на този член по отношение на частните и публични 
предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални права. 

4. В рамките на една година след влизането на настоящото споразумение в сила, 
Сърбия посочва функционално независим орган, на който са предоставени 
правомощията, необходими за цялостно прилагане на параграф 1, точка iii) на 
този член. Този публичен орган има, inter alia, право да разрешава схеми за 
държавна помощ и отпускането на индивидуални безвъзмездни помощи в 
съответствие с параграф 2 на този член, както и право да нарежда 
възстановяване на държавна помощ, която е била отпусната незаконно. 

5. Общността, от една страна, и Сърбия, от друга страна, гарантират 
прозрачността в областта на държавните помощи, inter alia, като представят на 
другата страна редовен годишен доклад, или негов еквивалент, следвайки 
методологията и представянето на изследването на Общността за държавните 
помощи. По искане на една от страните, другата страна предоставя 
информация за отделните случаи на публична помощ. 

6. Сърбия изготвя подробен опис на схемите за държавни помощи, установени 
преди създаването на органа, посочен в параграф 4, и привежда такива схеми за 
държавни помощи в съответствие с критериите, определени в параграф 2 на 
този член в рамките на не повече от 4 години след влизане в сила на 
настоящото споразумение. 

7. а) С цел прилагане на разпоредбите на параграф 1, точка iii), страните 
признават, че по време на първите 5 години след влизането в сила на 
настоящото споразумение, всяка публична помощ, предоставена от Сърбия, се 
преценява с оглед на факта, че Сърбия се счита за зона, идентична на зоните на 
Общността, описани в член 87, параграф 3, буква a) от Договора за ЕО. 

 б) В рамките на 4 години след влизането в сила на настоящото 
споразумение, Сърбия представя на Европейската Комисия данните за БВП на 
глава от населението, хармонизирани на ниво NUTS II. След това публичният 
орган, посочен в параграф 4, и Европейската комисия оценяват съвместно 
допустимостта на регионите на Сърбия, както и максималния интензитет на 
помощите за тях с цел изготвяне на карта за регионалните помощи въз основа 
на насоките на Общността. 

8. С протокол 5 се определят правилата за държавни помощи в 
стоманенодобивната промишленост, както е целесъобразно. С този протокол се 
определят приложимите правила, в случай че е отпусната помощ за 
преструктуриране на стоманенодобивната промишленост. В него се подчертава 
изключителния характер на такава помощ и фактът, че помощта може да бъде 
ограничена във времето и да бъде обвързана с намаляване на капацитета в 
рамките на програмите за приложимост. 

9. По отношение на продуктите, посочени в глава IІ, дял IV: 

a) параграф 1, точка iii) не се прилага; 
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б) всякакви практики, които са в противоречие с параграф 1, точка i) се 
оценяват в съответствие с критериите, определени от Общността въз 
основа на членове 36 и 37 от Договора за ЕО и специфичните 
инструменти на Общността, приети на това основание. 

10. Ако една от страните счита, че конкретна практика е несъвместима с условията 
на параграф 1 на този член, тя може да предприеме съответни мерки след 
консултиране в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране или след 30 
работни дни, след внасянето на искане за такова консултиране. Нищо от 
настоящия член не нарушава или засяга по никакъв начин предприемането, от 
страна на Общността или от Сърбия, на изравнителни мерки съгласно 
съответните членове на ГАТТ 1994 г., Споразумението на СТО относно 
субсидиите и изравнителните мерки на СТО, и вътрешното законодателство по 
темата. 

Член 74 
Публични предприятия 

До края на третата година след влизането в сила на настоящото споразумение Сърбия 
прилага спрямо публичните предприятия и предприятията, на които са били 
предоставени специални или изключителни права, принципите, предвидени в Договора 
за ЕО, като се позовава по-специално на член 86. 

Специалните права на публичните предприятия по време на преходния период не 
включват възможност за налагане на количествени ограничения или мерки с 
равностоен ефект за вноса от Общността в Сърбия. 

Член 75 
Интелектуална, индустриална и търговска собственост 

1. В съответствие с разпоредбите на този член и приложение VII, страните 
потвърждават важността, която придават на осигуряването на адекватна и 
ефективна защита и на прилагането на правата за интелектуална, индустриална 
и търговска собственост. 

2. След влизането в сила на настоящото споразумение, страните предвиждат за 
дружествата и гражданите на другата страна, във връзка с признаването и 
защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, не 
по-малко благоприятно третиране от предвиденото за всяка трета държава по 
силата на двустранни споразумения. 

3. Сърбия предприема необходимите мерки, за да гарантира, че не по-късно от 
пет години след влизането в сила на настоящото споразумение ще бъде налице 
нива на защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска 
собственост, подобно на съществуващото в Общността, включително 
ефективни средства за прилагането на такива права. 

4. Сърбия поема ангажимента да се присъедини, в рамките на горепосочения 
срок, към многостранните конвенции за правата на интелектуална, 
индустриална и търговска собственост, посочени в приложение VII. Съветът по 
стабилизиране и асоцииране може да реши да задължи Сърбия да се 
присъедини към специфични многостранни конвенции в тази област.  

5. В случай на възникване на проблеми в областта на интелектуалната, 
индустриалната и търговската собственост, които засягат условията на 
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търговия, те се съобщават незабавно на Съвета по стабилизиране и асоцииране, 
по искане на която и да е страна за постигане на взаимно приемливи решения. 

Член 76 
Обществени поръчки 

1. Общността и Сърбия считат за желана цел допускането до възлагане на 
договори за обществени поръчки въз основа на принципите на 
недискриминация и реципрочност като се следват по-специално правилата на 
СТО. 

2. След влизането в сила на настоящото споразумение, на сръбските дружества, 
независимо дали са установени в Общността или не, се предоставя достъп до 
процедурите за възлагане на договори в Общността съгласно правилата на 
Общността за обществени поръчки като третирането е не по-малко 
благоприятно от предвиденото за дружествата на Общността. 

Горепосочените разпоредби се прилагат и за договори в сектора на 
обществените услуги след като правителството на Сърбия приеме 
законодателството, с което се въвеждат правилата на Общността в тази област. 
Общността извършва периодични проверки дали Сърбия наистина е въвела 
такова законодателство. 

3. След влизането в сила на настоящото споразумение, на дружествата на 
Общността, установени в Сърбия в съответствие с разпоредбите на глава II от 
дял V, се предоставя достъп до процедурите за възлагане на договори в Сърбия 
като третирането е не по-малко благоприятно от предвиденото за сръбските 
дружества. 

4. Най-късно до пет години след влизането в сила на настоящото споразумение, 
на дружествата на Общността, които не са установени в Сърбия, се предоставя 
достъп до процедурите за възлагане на обществени поръчки в Сърбия съгласно 
сръбския закон за обществените поръчки, като третирането е не по-малко 
благоприятно от предвиденото за сръбските дружества. 

След влизането в сила на настоящото споразумение Сърбия преобразува всяка 
съществуваща преференция за нейни икономически субекти в референтна цена, 
като в рамките на 5 години постепенно я намалява в съответствие със следния 
график: 

– в края на втората година след влизането в сила на настоящото 
споразумение преференциите не трябва да превишават 15 %; 

– в края на третата година след влизането в сила на настоящото 
споразумение преференциите не трябва да превишават 10 % 

– в края на четвъртата година след влизането в сила на настоящото 
споразумение преференциите не трябва да превишават 5 %; и 

– в края на петата година след влизането в сила на настоящото 
спораазумение преференциите се премахват напълно. 

5. Съветът по стабилизиране и асоцииране периодично проверява възможността 
Сърбия да разреши достъп до процедурите за възлагане на договори в Сърбия 
за всички дружества на Общността. Сърбия представя на Съвета по 
стабилизиране и асоцииране годишен доклад относно мерките, които са 
предприети за подобряване на прозрачността и извършване на ефективен 
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преглед за законосъобразност на решенията, взети в областта на обществените 
поръчки. 

6. По отношение на установяването, операциите, доставката на услуги между 
Общността и Сърбия, както и по отношение на заетостта и движението на 
работна сила във връзка с изпълнението на договорите за обществени поръчки, 
се прилагат разпоредбите на членове 49 до 64. 

Член 77 
Стандартизация, метрология, акредитация и оценка за съответствие 

1. Сърбия предприема необходимите мерки с цел постепенно постигане на 
съответствие с техническите предписания на Общността и европейските 
процедури за стандартизация, метрология, акредитация и оценка на 
съответствието. 

2. За целта страните се стремят да: 

a) насърчават използването на техническите предписания на Общността и 
европейските стандарти и процедури за оценка на съответствието; 

б) осигуряват помощ за поощряване на изграждането на качествена 
инфраструктура: стандартизация, метрология, акредитация и оценка на 
съответствието; 

в) насърчават участието на Сърбия в работата на организации, които се 
занимават със стандарти, оценка на съответствието, метрология, и такива 
с подобни функции (напр. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, 
EUROMET5. 

г) когато е целесъобразно сключват споразумение за оценка на 
съответствието и приемане на промишлени стоки веднага след като 
законодателната рамка и процедурите на Сърбия са приведени в 
достатъчна степен в съответствие с тези на Общността и е налице 
подходяща експертна готовност. 

Член 78 
Защита на потребителите 

Страните си сътрудничат за привеждане на стандартите за защита на потребителите в 
Сърбия в съответствие с тези на Общността. Ефективната защита на потребителите е 
необходима за гарантиране на правилното функциониране на пазарната икономика, 
като тази защита ще зависи от развитието на административната инфраструктура, за да 
се осигури контрол на пазара и правоприлагане в тази област. 

За целта и предвид техния общ интерес, страните насърчават и гарантират:  

a) политика на активна защита на потребителите в съответствие със 
законодателството на Общността, включително увеличаване на 
информацията и създаване на независими организации; 

б) хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в 
Сърбия с това, което е в сила в Общността; 

                                                 
5 Европейския Комитет за Стандартизация , Европейския Комитет за Електротехническа 

Стандартизация, Европейския Институт за Телекомуникационни стандарти, Европейско 
сътрудничество за акредитация, Европейска организация по Правна Метрологи, Европейска 
организация по метрология. 
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в) ефективна правна защита на потребителите с цел повишаване на 
качеството на потребителските стоки и поддържане на подходящи 
стандарти за безопасност; 

г) мониторинг на правилата от страна на компетентните органи и 
осигуряване на достъп до правосъдието в случаи на спорове; 

д) обмен на информация за опасните продукти. 

Член 79 
Условия на работа и равни възможности 

Сърбия постепенно хармонизира своето законодателство в сферата на условията на 
работа с това на Общността, а именно относно здравето и безопасността на работното 
място и равните възможности. 

ДЯЛ VII 

ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ 

Член 80 
Укрепване на институциите и принцип на правовата държава 

При сътрудничеството си в сферата на правосъдието, свободата и сигурността, 
страните придават особено значение на консолидирането на принципа на правовата 
държава и укрепването на институциите на всички равнища в сферата на 
администрацията като цяло и на правоприлагането, и по-специално на 
правораздаването. Сътрудничеството ще бъде насочено по-специално към укрепване на 
независимостта на правораздавателната власт и повишаване на нейната ефективност, 
подобряване на функционирането на полицията и на други правоприлагащи органи, 
чрез осигуряване на адекватно обучение и борба с корупцията и организираната 
престъпност. 

Член 81 
Защита на личните данни 

След влизането в сила на настоящото споразумение Сърбия хармонизира 
законодателството си, свързано със защита на личните данни, със законодателството на 
Общността и друго европейско и международно законодателство в областта на личните 
данни. Сърбия ще създаде един или повече независими контролни органи с достатъчно 
финансови и човешки ресурси за ефикасен мониторинг и гарантиране на прилагането 
на националното законодателство за защита на личните данни. Страните ще си 
сътрудничат за постигането на тази цел. 

Член 82 
Виза, управление на границите, убежище и миграция 

Страните си сътрудничат в областите, свързани с визи, граничен контрол, убежище и 
миграция и изготвят рамка за сътрудничество, включително на регионално равнище, в 
тези сфери на дейност, като вземат предвид и ползват пълноценно другите 
съществуващи инициативи в тази област, както е целесъобразно. 

Сътрудничеството по горепосочените въпроси ще се осъществява на основата на 
взаимни консултации и тясно сътрудничество между страните и следва да включва 
техническа и административна помощ за: 
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a) обмен на информация за законодателството и практиките; 

б) изготвяне на проекти за законодателство; 

в) повишаване на ефективността на институциите; 

г) обучение на персонала; 

д) сигурност на пътническите документи и откриване на фалшиви 
документи; 

е) управление на границите. 

Сътрудничеството ще е насочено по-специално към: 

a) сферата на предоставяне на убежище, към прилагането на националното 
законодателство с цел придържане към стандартите на Женевската 
конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола от Ню Йорк от 
31 януари 1967 г., а така също и към гарантиране на спазването на 
принципа за „неотблъскване“, както и на други права на търсещите 
убежище и на бежанците; 

б) сферата на законната миграция, към правилата за приемане, и правата и 
статута на приетите лица. По отношение на миграцията, страните се 
споразумяват да третират справедливо гражданите на другите държави, 
които пребивават законно на тяхна територия и да насърчават политиката 
на интеграция, като целта е правата и задълженията на тези граждани да 
станат съпоставими с тези на техните граждани. 

Член 83 
Предотвратяване и контрол на незаконната имиграция; повторно приемане 

1. Страните си сътрудничат за предотвратяване и контрол на незаконната 
имиграция. За тази цел Сърбия и държавите-членки се споразумяват да 
приемат отново всеки от своите граждани, който пребивава незаконно на тяхна 
територия, страните се споразумяват също да сключат и прилагат изцяло 
споразумението за реадмисия, включително задължение за реадмисия на 
граждани на други държави и на лица без гражданство. 

Държавите-членки и Сърбия ще предоставят на своите граждани подходящите 
документи за самоличност и ще разширят обхвата на административните 
улеснения, необходими за такива цели. 

Специфичните процедури за целта на реадмисия на собствени граждани, на 
граждани на трета държава и на лица без гражданство, са посочени в 
Споразумението между Европейската общност и Сърбия за реадмисия на лица, 
които пребивават без разрешение. 

2. Сърбия изразява съгласие да сключи споразумения за реадмисия с държавите, 
участващи в Процеса на стабилизиране и асоцииране. 

3. Съветът по стабилизиране и асоцииране определя други съвместни действия, 
които може да бъдат осъществени за предотвратяване и контрол на 
незаконната имиграция, включително на мрежи за трафик на хора и незаконна 
миграция. 
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Член 84 
Пране на пари и финансиране на тероризма 

1. Страните си сътрудничат, за да предотвратят използването на своите 
финансови системи за изпиране на приходи от криминални дейности като цяло, 
и по-специално на приходи от престъпления с наркотици, както и за целта на 
финансиране на тероризма. 

2. Сътрудничеството в тази област може да включва административна и 
техническа помощ с цел разработване и прилагане на предписания и ефективно 
функциониране на подходящите стандарти и механизми за борба с изпирането 
на пари и финансирането на тероризма, равностойни на приетите от Общността 
и международните форуми в тази сфера, и в частност Специалната група за 
финансови действия (FATF). 

Член 85 
Сътрудничество в областта на незаконните наркотични вещества 

1. Страните си сътрудничат в рамките на предоставените им правомощия и 
компетенции с цел осигуряване на балансиран и интегриран подход към 
въпросите, свързани с наркотичните вещества. Политиките и действията, 
касаещи наркотичните вещества, са насочени към укрепване на структурите за 
борба с незаконните наркотични вещества, намаляване на доставката, 
търговията и търсенето на незаконни наркотици, справяне със здравословните 
и социални последствия, причинени от злоупотребата с наркотични вещества, 
както и към по-ефективен контрол на прекурсорите. 

2. Страните се споразумяват относно необходимите методи на сътрудничество за 
постигане на тези цели. Дейностите се основават на общо одобрени принципи в 
съответствие със Стратегията за контрол на наркотиците на ЕС. 

Член 86 
Предотвратяване и борба срещу организираната престъпност и други незаконни 

дейности 
Страните си сътрудничат за борба с и предотвратяване на престъпни и незаконни 
дейности, организирани или други, като: 

a) контрабанда и трафик на хора; 

б) незаконни стопански дейности, и по-специално фалшифициране на 
средства за плащане в брой и по други начини, незаконни сделки с 
продукти като промишлени отпадъци, радиоактивни материали и 
трансакции, включващи незаконни, фалшифицирани или пиратски 
продукти; 

в) корупция както в частния, така и в публичния сектор, и по-специално, 
свързана с непрозрачни административни практики; 

г) данъчни измами; 

д) кражба на самоличност; 

е) незаконна търговия с наркотици и психотропни вещества; 

ж) незаконен трафик на оръжия; 

з) подправяне на документи; 

и) контрабанда и незаконен трафик на стоки, включително на автомобили; 
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й) престъпления в кибернетичното пространство. 

В борбата с организираната престъпност ще се насърчава регионалното сътрудничество 
и съответствието с признати международни стандарти. 

Член 87 
Борба срещу тероризма 

В съответствие с международните конвенции, по които са страни със своето 
законодателство и регламенти, страните изразяват съгласие да си сътрудничат за 
предотвратяване и прекратяване на терористичните действия и тяхното финансиране: 

a) в рамките на цялостното изпълнение на Резолюция 1373 (2001 г.) на 
Съвета за сигурност и други резолюции, международни конвенции и 
инструменти на ООН в тази област; 

б) като обменят информация за терористичните групи и техните мрежи за 
подкрепа в съответствие с международното и националното право; 

в) като обменят опит относно средствата и методите за борба с тероризма, в 
техническите сфери и обучението, и като обменят опит относно 
предотвратяването на тероризма. 

ДЯЛ VIII 

ПОЛИТИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Член 88 
1. Общността и Сърбия установяват тясно сътрудничество, насочено към 

допринасяне за развитието и нарастване на потенциала на Сърбия. Такова 
сътрудничество укрепва съществуващите икономически връзки на възможно 
най-широка основа в полза на двете страни. 

2. Политиките и другите мерки ще бъдат разработени така, че да водят до 
устойчиво икономическо и социално развитие на Сърбия. Тези политики 
трябва да предоставят гаранции, че включват от самото начало съображенията 
за опазване на околната среда, както и че са обвързани с изискванията за 
хармонично социално развитие. 

3. Политиките за сътрудничество се интегрират в регионална рамка за 
сътрудничество. Специално внимание трябва да бъде отделено на мерките, 
които могат да засилят сътрудничеството между Сърбия и съседните ѝ 
държави, включително и държави-членки, като по този начин ще се допринесе 
за регионалната стабилност. Съветът по стабилизиране и асоцииране определя 
приоритетите между и в рамките на политиките за сътрудничество, описани 
по-нататък в съответствие с Европейското партньорство. 

Член 89 
Икономическа и търговска политика 

Общността и Сърбия улесняват процеса на икономически реформи като си сътрудничат 
за формулиране и прилагане на икономическата политика при условията на пазарна 
икономика. 

За тези цели Общността и Сърбия си сътрудничат относно: 
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a) на информация за макроикономическите параметри и перспективите и 
стратегиите за развитие; 

б) съвместен анализ на икономическите въпроси от взаимен интерес, 
включително определяне на рамките на икономическата политика и на 
инструментите за нейното прилагане, и 

в) насърчаване на по-широко сътрудничество с цел ускоряване на притока 
на ноу-хау и достъпа до нови технологии. 

Целта на Сърбия е да изгради функционираща пазарна икономика и постепенно да 
приближи своите политики към политиките на Европейския икономически и паричен 
съюз, ориентирани към стабилност. По искане на органите на Сърбия, Общността може 
да осигури помощ, чиято цел е подкрепа на усилията на Сърбия в тази област. 

Сътрудничеството ще има за цел и укрепване на правовата държава в областта на 
бизнеса чрез стабилна и недискриминационна правна уредба в областта на търговията. 

Сътрудничеството в тази област ще включва обмен на информация относно 
принципите и функционирането на Европейския икономически и паричен съюз. 

Член 90 
Статистическо сътрудничество 

Сътрудничеството между страните е насочено към приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в областта на статистиката. То ще бъде 
насочено по-специално към разработване на ефикасни и устойчиви статистически 
системи, способни да осигуряват надеждни, обективни и точни данни, необходими за 
планиране и контрол на процеса на преход и реформа в Сърбия. Освен това, то трябва 
да позволи на статистическата служба на Сърбия да отговори по-добре на 
потребностите на своите потребители в страната (и на публичната администрация, и на 
частния сектор). Статистическата система следва основните принципи на статистиката, 
определени от ООН, Европейския кодекс с практически правила в областта на 
статистиката и изискванията на европейското законодателство в областта на 
статистиката, и да се развива в посока на достиженията на правото на Общността. 
Страните си сътрудничат по-специално за гарантиране на поверителността на личните 
данни, за постепенно нарастване на събирането на данни и прехвърлянето им към 
Европейската статистическа система, както и за обмен на информация относно 
методите, трансфера на ноу-хау и обучението. 

Член 91 
Банково дело, застраховане и други финансови услуги 

Сътрудничеството между Сърбия и Общността е насочено към приоритетните области, 
свързани с достиженията на правото на Общността в сферата на банковите, 
застрахователните и финансовите услуги. Страните си сътрудничат с цел създаване и 
развитие на подходяща рамка за насърчаване на секторите на банкови, застрахователни 
и финансови услуги в Сърбия, въз основа на практики за честна конкуренция и 
осигуряване на необходимите равни условия.  

Член 92 
Международен контрол и сътрудничество по външен одит 

Сътрудничеството между страните е насочено към приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в областта на вътрешния контрол и външния 
одит. Страните ще си сътрудничат, чрез изготвяне и приемане на съответното 
регламентиране, по-специално с цел разработване на прозрачен, ефикасен и 
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икономичен публичен вътрешен финансов контрол, включващ финансово управление и 
контрол и функционално независими системи за вътрешен и външен одит в Сърбия в 
съответствие с международно приетите стандарти и методологии и най-добрите 
практики на ЕС. Сътрудничеството е насочено и към възможност за създаване на 
Върховна одиторска институция в Сърбия. За да е в състояние да изпълни задачите по 
координиране и хармонизиране, произтичащи от посочените по-горе изисквания, 
сътрудничеството трябва да е насочено и към създаване и укрепване на звена за 
централно хармонизиране на финансовото управление и контрола, както и за вътрешен 
одит. 

Член 93 
Насърчаване на инвестициите и тяхната защита 

Сътрудничеството между страните, в рамките на обхвата на техните съответни 
компетенции, в областта на насърчаването и защитата на инвестициите, цели създаване 
на благоприятен климат за частни инвестиции както местни, така и чуждестранни, 
което е от съществено значение за икономическото и промишлено съживяване на 
Сърбия. Конкретните цели на сътрудничество за Сърбия са свързани с подобряване на 
правната рамка, която благоприятства инвестициите и осигурява тяхната защита. 

Член 94 
Промишлен сътрудничество 

Сътрудничеството е насочено към насърчаване на модернизацията и 
преструктурирането на промишлеността и отделните сектори в Сърбия. То обхваща и 
промишленото сътрудничество между икономическите оператори с цел укрепване на 
частния сектор при условия, които гарантират опазването на околната среда. 

Инициативите за промишлено сътрудничество се отразяват приоритетите, определени 
от двете страни. Те ще вземат предвид регионалните аспекти за промишлено развитие, 
като насърчават транснационалните партньорства, когато е уместно. Инициативите 
трябва да бъдат насочени по-специално към създаване на подходяща рамка за 
предприятията, към подобряване на управлението, ноу-хау и към насърчаване на 
пазарите, на прозрачността на пазара и създаване на бизнес среда. Специално внимание 
се отделя на развитието на ефикасни дейности в Сърбия за насърчаване на износа. 

При сътрудничеството ще се вземат предвид достиженията на правото на Общността в 
областта на промишлената политика. 

Член 95 
Малки и средни предприятия 

Сътрудничеството между страните е насочено към развитие и укрепване на малките и 
средни предприятия в частния сектор (МСП), създаване на нови предприятия в области, 
които предлагат потенциал за растеж и към сътрудничество между МСП в Общността и 
Сърбия. 

При сътрудничеството ще се вземат предвид приоритетни области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в сферата на МСП, както и десетте насоки, 
включени в Европейската харта за малките предприятия. 

Член 96 
Туризъм 

Сътрудничеството между страните в областта на туризма ще бъде насочено основно 
към увеличаване на потока на информация за туризма (чрез международните мрежи, 
бази данни и др.); насърчаване на развитието на инфраструктура, която е благоприятна 
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за инвестиции в туристическия сектор, участие на Сърбия в значими европейски 
туристически организации. То е насочено и към проучване на възможностите за 
съвместни действия и засилване на сътрудничеството между туристическите фирми, 
експерти и правителства и техните компетентни агенции в областта на туризма, както и 
към предаване на ноу-хау (чрез обучение, обмен, семинари). При сътрудничеството ще 
се вземат предвид достиженията на правото на Общността, отнасящи се до този сектор. 

Сътрудничеството може да бъде интегрирано в регионалната рамка за сътрудничество. 

Член 97 
Селско стопанство и селскостопанско-промишлен сектор 

Сътрудничеството между страните се развива във всички приоритетни области, 
свързани с достиженията на правото на Общността в областта на земеделието, както и 
във ветеринарната и фитосанитарната област. Сътрудничеството ще бъде насочено по-
специално към модернизиране и преструктуриране на сектора на земеделието и 
промишленото земеделие, и по-специално към достигане на санитарните изисквания на 
Общността, подобряване на управлението на водните ресурси и развитие на 
земеделските райони, както и към разработване на горския сектор в Сърбия и 
поддържане на постепенното сближаване на законодателството и практиките на Сърбия 
с правилата и стандартите на Общността. 

Член 98 
Рибарство 

Страните ще проучат възможността за определяне на взаимно полезни области от общ 
интерес в сектора рибарство. При сътрудничеството ще бъдат взети предвид 
приоритетните области, свързани с достиженията на правото на Общността в областта 
на рибарството, включително спазването на международните задължения на 
международни и регионални организации по рибарство, отнасящи се до правилата за 
управление и опазване на рибните ресурси. 

Член 99 
Митници 

Страните установяват сътрудничество в тази област с оглед гарантиране на 
съответствие с разпоредбите, които предстои да бъдат приети в областта на търговията 
и за сближаване на митническите системи на Сърбия с тези на Общността, с което ще 
спомогнат за навлизане на мерките за либерализиране, планирани в Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране, както и за постепенното сближаване на митническото 
законодателство на Сърбия с достиженията на правото на Общността. 

При сътрудничеството ще се вземат предвид приоритетните области, отнасящи се до 
достиженията на правото на Общността в сферата на митниците. 

Правилата за взаимно административно съдействие между страните в сферата на 
митниците се уреждат в Протокол 6. 

Член 100 
Данъчно облагане 

Страните установяват сътрудничество в областта на данъчното облагане, включително 
по отношение на мерките, които целят по-нататъшни реформи на фискалната система 
на Сърбия и преструктуриране на данъчната администрация с оглед на осигуряване на 
ефективност при събирането на данъците и борба с данъчните измами. 
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При сътрудничеството ще се вземат предвид приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в сферата на данъчното облагане и борбата с 
вредната данъчна конкуренция. Премахването на вредната данъчна конкуренция трябва 
да се извършва въз основа на принципите на Кодекса за поведение за коропоративно 
данъчно облагане, приет от Съвета на 1 декември 1997 г. 

Сътрудничеството ще бъде насочено и към подобряване на прозрачността и борба с 
корупцията, както и към включване на обмена на информация с държавите-членки на 
Европейския съюз в дейност за улесняване на изпълнението на мерките за 
предотвратяване на данъчни измами, укриване и неплащане на данъци. Сърбия 
завършва и мрежата от двустранни споразумения с държавите-членки съгласно 
последния вариант на примерната данъчна конвенция за печалби и капитал на ОИСР, 
както и въз основа на примерното споразумение за обмен на информация по данъчните 
въпроси на ОИСР, до степента, в която изискващата държава-членка е ангажирана с 
тях. 

Член 101 
Социално сътрудничество 

По отношение на заетостта сътрудничеството между страните е насочено към 
модернизиране на услугите на трудовата борса и съответните консултантски услуги, 
осигуряване на резервни мерки и насърчаване на развитието на местно ниво с цел 
подпомагане на преструктурирането на промишления и трудовия пазари. То включва 
също мерки като изследвания, командироване на експерти и дейности за осведомяване 
и обучение. 

Страните си сътрудничат за улесняване на реформата на политиката по заетост в 
Сърбия в контекста на засилване на икономическата реформа и на интеграцията. 
Сътрудничеството ще бъде насочено и към подпомагане на адаптирането на системата 
за социално осигуряване в Сърбия към новите икономически и социални изисквания и 
ще включва коригиране на законодателството на Сърбия в областта на работните 
условия и равните възможности между жени и мъже, хора с увреждания и хора, които 
принадлежат към малцинствени групи, както и повишаване на степента на защита на 
здравето и безопасност на работниците, като база за сравнение е степента на защита, 
която съществува в Общността. 

При сътрудничеството ще бъдат взети предвид приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в тази сфера. 

Член 102 
Образование и обучение 

Страните си сътрудничат с цел повишаване на нивото на общото образование и на 
професионалното образование и обучение в Сърбия, както и на политиката за младежта 
и работата с младежта, включително на неформалното образование. Приоритет за 
системите на висше образование е постигане на целите на декларацията от Болоня, в 
рамките на междуправителствения Болонски процес. 

Страните си сътрудничат и с цел гарантиране на това, че достъпът до всички нива на 
образование и обучение в Сърбия е недискриминационен по отношение на пола, цвета 
на кожата, етническия произход или религията. 

Съответните програми и инструменти на Общността ще допринесат за осъвременяване 
на структурите и дейностите за образование и обучение в Сърбия. 
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При сътрудничеството ще бъдат взети предвид приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в тази сфера. 

Член 103 
Културно сътрудничество 

Страните се ангажират да насърчават сътрудничеството в областта на културата. Това 
сътрудничество служи inter alia за насърчаване на взаимното разбирателство и 
уважение между хората, общностите и народите. Страните се ангажират да си 
сътрудничат и за насърчаване на културното разнообразие, а именно в рамките на 
Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 
културно изразяване. 

Член 104 
Сътрудничество в аудиовизуалната сфера 

Страните си сътрудничат с цел поощряване на аудиовизуалната индустрия в Европа и 
насърчаване на съвместното производство в сферата на киното и телевизията. 

Сътрудничеството може да включва inter alia програми и улеснения за обучение на 
журналисти и други медийни професионалисти, както и техническа помощ за медиите - 
публични и частни, така че да укрепи тяхната независимост, професионализъм и връзки 
с европейските медии. 

Сърбия ще приведе своите политики за регулиране на аспектите на съдържанието на 
трансгранични предавания в съответствие с тези на ЕО и ще хармонизира своето 
законодателство с достиженията на правото на ЕС. Сърбия ще обърне специално 
внимание на въпросите, свързани с придобиване на права на интелектуална 
собственост за програми и предавания по сателит, кабел и наземни предавателни 
устройства. 

Член 105 
Информационно общество 

Сътрудничеството се развива във всички сфери, свързани с достиженията на правото на 
Общността по отношение на информационното общество. То ще подкрепя основно 
постепенното привеждане в съответствие на политиките и законодателството на 
Сърбия в този сектор с тези на Общността.  

Страните си сътрудничат и по отношение на по-нататъшното развитие на 
информационното общество на Сърбия. Глобалните цели ще са подготовка на 
обществото като цяло за дигиталната ера, привличане на инвестиции и осигуряване на 
оперативна съвместимост на мрежите и услугите.  

Член 106 
Електронни комуникационни мрежи и услуги 

Сътрудничеството е насочено основно към приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в тази сфера. 

По-специално страните укрепват сътрудничеството си в сферата на мрежите и услугите 
за електронна комуникация, като крайната цел е Сърбия да приеме достиженията на 
правото на Общността в сектора три години след влизането в сила на настоящото 
споразумение. 



BG 48   BG 

Член 107 
Обмен на информация и комуникация 

Общността и Сърбия предприемат мерките, необходими за стимулиране на взаимния 
обмен на информация. Ще се дава приоритет на програмите, насочени към 
предоставяне на широката общественост на основна информация за Общността и по-
специализирана информация на професионалните кръгове в Сърбия. 

Член 108 
Транспорт 

Сътрудничеството между страните е насочено към приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в сферата на транспорта. 

По-специално сътрудничеството може да е насочено към преструктуриране и 
модернизиране на видовете транспорт в Сърбия, подобряване на свободното движение 
на пътници и стоки, подобряване на достъпа до транспортния пазар и транспортните 
съоръжения, включително достъпа до пристанища и летища. Освен това, 
сътрудничеството може да подкрепя развитието на различни видове инфраструктура 
във връзка с основните трансевропейски мрежи, а именно укрепване на регионалните 
връзки в Югоизточна Европа в съответствие с МР (MoU) за развитие на основната 
регионална транспортна мрежа. Целта на сътрудничеството е достигане на оперативни 
стандарти, сравними с тези на Общността, развитие на транспортна система в Сърбия, 
която да е съвместима и съобразена с тази на Общността, както и подобряване на 
защитата на околната среда в областта на транспорта. 

Член 109 
Енергетика 

Сътрудничеството се съсредоточава върху приоритетни области, отнасящи се до 
достиженията на правото на Общността в сферата на енергетиката. То ще се основава 
на Договора за енергийна общност и ще се развива с оглед на постепенното 
интегриране на Сърбия в енергийните пазари на Европа. Сътрудничеството може да 
включва по-специално: 

a) формулиране и планиране на енергийната политика, включително 
модернизиране на инфраструктурата, подобряване и диверсификация на 
доставките и подобряване на достъпа до енергийния пазар, включително 
улесняване на транзита, преноса и разпределението, възстановяване на 
електрическите свързвания от регионално значение със съседните 
държави; 

б) насърчаване на икономията на енергия, на енергийната ефективност, на 
възобновяемата енергия и изучаването на екологичното въздействие на 
производството и потреблението на енергия; 

в) формулиране на рамкови условия за преструктуриране на енергийните 
компании и сътрудничество между предприятията в този сектор. 

Член 110 
Ядрена безопасност 

Страните ще си сътрудничат в сферата на ядрената безопасност и предпазните мерки. 
Сътрудничеството може да обхваща следните теми: 

a) осъвременяване на законодателството и регламентите на страните за 
защита от радиация, ядрена безопасност и отчетност и контрол на 
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ядрените материали, както и засилване на ролята на контролните органи и 
увеличаване на техните ресурси; 

б) поощряване на сключването на споразумения между държавите-членки, 
или между Евратом и Сърбия за ранно известяване и обмен на 
информация в случаи на ядрени аварии и за аварийна готовност, както и 
по въпросите за ядрена безопасност като цяло, ако е уместно; 

в) ядрена отговорност на трета страна. 

Член 111 
Околна среда 

Страните развиват и укрепват своето сътрудничество в областта на околната среда с 
оглед на жизненоважната задача за спиране на по-нататъшното влошаване и започване 
на подобряване на екологичното състояние с цел устойчиво развитие.  

По-специално страните установяват сътрудничество с цел укрепване на 
административните структури и процедурите за осигуряване на стратегическо 
планиране по въпросите на екологията и сътрудничество между съответните участници 
в процеса, като ще се съсредоточат върху привеждане в съответствие на 
законодателството на Сърбия с достиженията на правото на Общността. 
Сътрудничеството би могло да се съсредоточи и върху разработването на стратегии за 
значително намаляване на местното, регионалното и трансграничното замърсяване на 
въздуха и водата с цел създаване на рамка за ефикасно, чисто, устойчиво и 
възобновяемо производство и потребление на енергия, и за изготвяне на оценка за 
екологичното въздействие и стратегическа екологична оценка. Специално внимание ще 
бъде обърнато на ратифицирането и изпълнението на протокола от Киото. 

Член 112 
Сътрудничество в областта на изследванията и технологичното развитие 

Страните насърчават сътрудничеството в сферата на гражданските научни изследвания 
и технологичното развитие (RTD) на основата на взаимен интерес и като вземат 
предвид наличните ресурси, адекватния достъп до съответните им програми при 
подходящи нива на ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и 
търговска собственост (IPR). 

При сътрудничеството ще се вземат предвид приоритетните области, свързани с 
достиженията на правото на Общността в сферата на научните изследвания и 
технологичното развитие. 

Член 113 
Регионално и местно развитие 

Страните ще се стремят да укрепват сътрудничеството за регионално и местно развитие 
с цел допринасяне за икономическото развитие и намаляване на регионалните 
дисбаланси. По-специално внимание ще бъде отделено на трансграничното, 
транснационалното и междурегионалното сътрудничество.  

При сътрудничеството ще се вземат предвид приоритетните области, отнасящи се до 
достиженията на правото на Общността в сферата на регионалното развитие. 

Член 114 
Публична администрация 

Сътрудничеството е насочено към осигуряване на развитието на ефикасна и подотчетна 
публична администрация в Сърбия, а именно в подкрепа на правовата държава, 
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правилното функциониране на държавните институции в полза на цялото население на 
Сърбия и безпроблемно развитие на отношенията между ЕС и Сърбия. 

Сътрудничеството в тази сфера се съсредоточава главно върху институционалното 
изграждане, включително развитието и прилагането на процедури за прозрачно и 
безпристрастно наемане на персонал, управление на човешките ресурси и кариерно 
развитие в сферата на публичната услуга, непрекъснато обучение и насърчаване на 
етиката в рамките на публичната администрация. Сътрудничеството обхваща всички 
нива на публичната администрация, включително местната администрация. 

ДЯЛ IX 

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Член 115 
За постигане на целите на настоящото споразумение и в съответствие с членове 5, 116 и 
118 Сърбия може да получи финансова помощ от Общността под формата на 
безвъзмездна помощ и заеми, включително заеми от Европейската инвестиционна 
банка. Помощта от Общността зависи от по-нататъшния напредък при изпълнението на 
политическите критерии от Копенхаген, и по-специално от напредъка относно 
специфичните приоритети на Европейското партньорство. Ще се вземат предвид и 
резултатите от годишните прегледи на държавите, участващи в Процеса на 
стабилизиране и асоцииране, и по-специално ангажимента на получателите да проведат 
демократичните, икономически и институционални реформи, както и други заключения 
на Съвета, отнасящи се по-специално до съответствието с програмите, съдържащи 
коригиращи мерки. Помощта, отпусната на Сърбия, ще се използва за посрещане на 
установените потребности, постигане на одобрените приоритети, способността за 
поемане и погасяване на финансовите задължения и за осъществяване на мерките, 
предприети за реформиране и преструктуриране на икономиката. 

Член 116 
Финансовата помощ, под формата на безвъзмездна помощ, се обхваща от мерките за 
функциониране, предвидени в съответния регламент на Съвета като част от 
многогодишната индикативна рамка, и се основава на годишните програми за действие, 
изготвени от Общността след консултации със Сърбия. 

Финансовата помощ може да обхваща всички сектори на сътрудничество, като отделя 
по-специално внимание на правосъдието, свободата и сигурността, на сближаването на 
законодателството, на икономическото развитие и опазването на околната среда.  

Член 117 
По искане на Сърбия и в случай на специална необходимост, Общността може да 
разгледа, в сътрудничество с международните финансови институции, възможността за 
отпускане, по изключение, на макрофинансова помощ, при някои условия и като вземе 
предвид наличието на всички финансови ресурси. Помощта се отпуска при изпълнение 
на условията, които се определят в контекста на програмата, за която има съгласие 
между Сърбия и Международния валутен фонд. 
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Член 118 
За да се позволи оптимално използване на наличните ресурси, страните гарантират, че 
вноските на Общността се правят в тясно сътрудничество с тези от други източници – 
като държави-членки, други държави и международни финансови институции. 

За тази цел страните редовно обменят информация помежду си за всички източници на 
помощи. 

ДЯЛ X 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

Член 119 
С настоящото се създава Съвет по стабилизиране и асоцииране, който да контролира 
прилагането на настоящото споразумение. Той заседава на подходящо ниво, на равни 
интервали и когато го изискват обстоятелствата. Съветът по стабилизиране и 
асоцииране разглежда важни въпроси, възникващи в рамките на споразумението, както 
и други двустранни и международни въпроси от взаимен интерес. 

Член 120 
1. Съветът по стабилизиране и асоцииране се състои от членове на Съвета на 

Европейския съюз и членове на Европейската комисия, от една страна, и 
членове на правителството на Сърбия, от друга страна. 

2. Съветът по стабилизиране и асоцииране определя своя процедурен правилник. 

3. Членовете на Съвета по стабилизиране и асоцииране могат да бъдат 
представлявани в съответствие с условията, които предстои да бъдат уточнени 
в неговия процедурен правилник. 

4. Съветът по стабилизиране и асоцииране се председателства последователно от 
представител на Европейската общност и представител на Сърбия, в 
съответствие с разпоредбите, които предстои да бъдат уточнени в неговия 
вътрешен правилник. 

5. По въпроси, които я засягат, Европейската инвестиционна банка участва като 
наблюдател в работата на Съвета по стабилизиране и асоцииране. 

Член 121 
С оглед постигане на целите от настоящото споразумение, Съветът по стабилизиране и 
асоцииране е упълномощен да взема решения в рамките на обхвата на споразумението 
за случаите, предвидени в него. Взетите решения са задължителни за страните, които 
предприемат необходимите мерки за изпълнение на взетите решения. Съветът по 
стабилизиране и асоцииране може да отправя и препоръки, когато е уместно. Той 
изготвя решенията и препоръките си на основата на съгласие между страните. 

Член 122 
1. Съветът по стабилизиране и асоцииране се подпомага при осъществяването на 

неговите задължения от Комитет по стабилизиране и асоцииране, съставен от 
представители на Съвета на Европейския съюз и от представители на 
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Европейската комисия, от една страна, и от представители на правителството 
на Сърбия, от друга страна. 

2. В процедурния си правилник Съветът по стабилизиране и асоцииране определя 
задълженията на Комитета по стабилизиране и асоцииране, които включват 
подготовка на заседанията на Съвета по стабилизиране и асоцииране, и 
определя начина на функциониране на комитета. 

3. Съветът по стабилизиране и асоцииране може да делегира на Комитета по 
стабилизиране и асоцииране всяко от своите правомощия. В този случай 
Комитетът по стабилизиране и асоцииране взема решенията си в съответствие 
с условията, посочени в член 121. 

Член 123 
Комитетът по стабилизиране и асоцииране може да създава подкомитети. Преди края 
на първата година след датата на влизане в сила на споразумението, Комитетът по 
стабилизиране и асоцииране ще сформира необходимите подкомитети за адекватно 
прилагане на споразумението.  

Ще бъде създаден подкомитет по въпросите на миграцията. 

Член 124 
Съветът по стабилизиране и асоцииране може да реши за създаде други 
специализирани комитети или органи, които могат да подпомагат изпълнението на 
неговите задължения. В своя процедурен правилник Съветът по стабилизиране и 
асоцииране определя състава и задълженията на такива комитети или органи и начина, 
по който да функционират. 

Член 125 
С настоящото се създава Парламентарна комисия по стабилизиране и асоцииране. Тя е 
форум, на който членовете на парламента на Сърбия и на Европейския парламент могат 
да се събират и да обменят мнения. Тя заседава на периоди, които сама определя. 

Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране се състои от членове на 
Европейския парламент, от една страна, и членове на парламента на Сърбия, от друга 
страна. 

Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране определя своя процедурен 
правилник. 

Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране се председателства 
последователно, от една страна от член на Европейския парламент, и от друга страна от 
парламента на Сърбия, в съответствие с разпоредбите, изложени в нейния процедурен 
правилник. 

Член 126 

В рамките на обхвата на настоящото споразумение, всяка страна се ангажира да 
гарантира, че физическите и юридически лица на другата страна имат 
недискриминационен достъп, спрямо нейните собствени граждани, до компетентните 
съдилища и административни органи на страните за защита на техните индивидуални 
права и правото на собственост. 

Член 127 
Нищо от споразумението не представлява пречка за една страна да предприеме 
мерките: 
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a) които тя счита за необходими, за да предотврати разкриване на 
информация, която противоречи на нейните съществени интереси, 
свързани със сигурността; 

б) които се отнасят до производството или търговията с оръжие, муниции 
или военни материали, или до научните изследвания и развойната 
дейност, или до производство от основно значение за целите на 
отбраната, при условие че такива мерки не нарушават условията на 
конкуренция по отношение на продукти, които не са предназначени 
конкретно за военни цели; 

в) които тя счита за съществени за собствената си сигурност в случай на 
сериозни вътрешни безредици с отражение върху поддържането на 
законността и на реда, по време на война или сериозно международно 
напрежение, представляващо заплаха от война или, за да изпълни 
задълженията, които е поела с цел поддържане на мира и международната 
сигурност. 

Член 128 
1. В сферите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се засягат които и 

да е от специалните разпоредби, съдържащи се в него: 

a) договореностите, прилагани от Сърбия по отношение на Общността, не 
пораждат никаква дискриминация между държавите-членки, техните 
граждани, дружества или фирми;  

б) договореностите, прилагани от Общността по отношение на Сърбия, не 
пораждат никаква дискриминация между гражданите на Сърбия, както и 
между сръбските дружества и фирми. 

2. Разпоредбите на параграф 1 не засягат правото на страните да прилагат 
съответните разпоредби на своето фискално законодателство към 
данъкоплатците, които не са в равностойно положение спрямо мястото им на 
пребиваване. 

Член 129 
1. Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за 

изпълнение на задълженията им, произтичащи от настоящото споразумение. Те 
гарантират постигането на целите, определени в настоящото споразумение. 

2. Страните се споразумяват да се консултират бързо, използвайки подходящите 
канали на информация, по искане на една от страните с цел обсъждане на всеки 
въпрос, който се отнася до тълкуването или прилагането на настоящото 
споразумение или до други аспекти на отношенията между страните. 

3. Всяка страна сезира Съвета по стабилизиране и асоцииране за всеки спор, 
свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение. В този 
случай се прилага член 130 и, според случая, протокол 7. 

Съветът по стабилизиране и асоцииране може да разреши спора чрез 
обвързващо решение. 

4. Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила задължение, 
произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи 
мерки. Преди да направи това, с изключение на случаите на особена 
неотложност, тя предоставя на Съвета по стабилизиране и асоцииране цялата 
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информация, необходима за внимателното разглеждане на положението с цел 
търсене на приемливо решение за страните. При избора на мерките трябва да се 
дава предимство на тези, които най-малко пречат на прилагането на 
настоящото споразумение. Съвета по стабилизиране и асоцииране се уведомява 
незабавно за тези мерки, като те са предмет на консултации, ако другата страна 
го изиска в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране, на Комитета по 
стабилизиране и асоцииране или на който е да е друг орган, създаден на 
основание член 123 или член 124. 

5. Разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4 не нарушават по никакъв начин и не засягат 
членове 32, 40, 41, 42, 46 и протокол 3 (Определение на концепцията за 
продукти с произход и на методите за административно сътрудничество). 

Член 130 
1. При възникване на спор между страните относно тълкуването или 

изпълнението на настоящото споразумение, всяка страна изпраща на другата 
страна и на Съвета по стабилизиране и асоцииране официално искане за 
разрешаване на спорния въпрос. 

Когато една страна счита, че мярка, предприета от другата страна, или 
бездействие на другата страна, представлява нарушение на задълженията ѝ 
съгласно настоящото споразумение, в официалното искане за разрешаване на 
спора се посочват причините за това мнение, както и това, че страната може да 
предприеме мерките, предвидени в член 129, параграф 4. 

2. Страните се ангажират с разрешаването на спора като започват добросъвестни 
консултации в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране и други 
органи, съгласно предвиденото в параграф 3, с цел постигане на взаимно 
приемливо решение възможно най-скоро. 

3. Страните предоставят на Съвета по стабилизиране и асоцииране цялата 
необходима информация по случая, с цел задълбочено разглеждане на 
положението. 

Докато спорът не бъде разрешен, той ще се обсъжда на всяко заседание на 
Съвета по стабилизиране и асоцииране, освен ако е била започната 
арбитражната процедура, предвидена в протокол 7. Един спор се счита за 
разрешен, когато Съветът по стабилизиране и асоцииране е взел обвързващо 
решение за разрешаване на спора, предвидено в член 129, параграф 3, или 
когато той е обявил, че вече не съществува спор. 

Консултациите за разрешаване на спора могат да се провеждат и по време на 
всяко заседание на Комитета по стабилизиране и асоцииране или на всеки друг 
съответен комитет или орган, създаден въз основа на членове 123 или 124, при 
наличието на съгласие между страните или по искане на една от страните. 
Консултациите могат да се провеждат и в писмена форма. 

Цялата информация, разкрита по време на консултациите остава поверителна. 

4. За въпросите в рамките на обхвата на приложение на протокол 7, всяка страна 
може да представи спорния въпрос за разрешаване чрез арбитраж в 
съответствие със същия този протокол, когато страните не са успели да 
разрешат спора в рамките на два месеца след започване на процедурата за 
разрешаване на спорове в съответствие с параграф 1. 
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Член 131 
Настоящото споразумение не засяга, до момента, в който бъдат предоставени 
равностойни права на отделните лица и на икономическите субекти съгласно 
настоящото споразумение, правата, които са им предоставени чрез съществуващите 
споразумения, обвързващи една или повече държави-членки, от една страна и Сърбия 
от друга страна. 

Член 132 
Приложения от I до VII и Протоколи 1, 2, 3, 4, 5, 6, както и 7 съставляват неразделна 
част от настоящото споразумение. 

Рамковото споразумение между Европейската общност и Сърбия и Черна гора относно 
общите принципи за участие на Сърбия и Черна гора в програмите на Общността, 
подписано на 21 ноември 2004 г., и приложението към него съставляват неделима част 
от настоящото споразумение. Преразглеждането, предвидено в член 8, на това рамково 
споразуение се извършва в рамките на Съвета по стабилизиране и асоцииране, който е 
оправомощен да изменя, в случай на необходимост, рамковото споразумение. 

Член 133 
Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок. 

Всяка от страните има право да денонсира настоящото споразумение като нотифицира 
другата страна. Настоящото споразумение се прекратява шест месеца след датата на 
такава нотификация. 

Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение незабавно, в случай на 
неспазване от страна на другата страна на един от основните елементи на настоящото 
споразумение. 

Член 134 
За целите на настоящото споразумение, терминът „страни“ означава Общността или 
нейните държави-членки, или Общността и нейните държави-членки, съгласно 
съответните им пълномощия, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. 

Член 135 

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се 
прилагат Договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската 
общност за атомна енергия, съгласно условията, посочени в тези договори, и на 
територията на Сърбия, от друга страна. 

Настоящото споразумение не се прилага в Косово, което понастоящем е под 
управлението на международна администрация, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за 
сигурност на ООН от 10 юни 1999 г. Това не засяга настоящия статут на Косово, нито 
определянето на окончателния му статут съгласно същатата резолюция. 

Член 136 
Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз е депозитар по настоящото 
споразумение. 

Член 137 
Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на български, испански, 
чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италинаски, латвийски, 
литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, 



BG 56   BG 

словашки, словенски, фински и шведски езици и на сръбски език, като всеки текст е 
еднакво автентичен. 

Член 138 
Страните одобряват настоящото споразумение в съответствие със собствените си 
процедури. 

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на 
която страните се нотифицират една друга, че процедурите, посочени в първия 
параграф, са приключили. 

Член 139 
Временно споразумение 

В случай че се изчаква приключването на процедурите, необходими за влизане в сила 
на настоящото споразумение, разпоредбите на някои части на споразумението, и по-
специално онези, които се отнасят до свободното движение на стоки, както и 
съответните разпоредби за транспорта, влизат в сила чрез временни споразумения 
между Общността и Сърбия, като страните изразяват съгласие, че при такива 
обстоятелства за целите на разпоредбите на дял IV, членове 73, 74 и 75 от настоящото 
споразумение, протоколи 1, 2, 3, 5, 6 и 7, и съответните разпоредби на протокол 4 към 
него, думите „дата на влизане в сила на настоящото споразумение“ означават датата на 
влизане в сила на съответното временно споразумение във връзка със задълженията, 
съдържащи се в горепосочените разпоредби. 
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– Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

– Приложение I (член 21) – Отстъпки на Сърбия за промишлени продукти на 
Общността 

– Приложение II (член 26)– Определение на „baby beef“ 

– Приложение III (член 27) – Тарифни отстъпки на Сърбия за земеделски продукти 
на ЕО 

– Приложение IV (член 29) – Отстъпки на ЕО за рибни продукти на Сърбия 

– Приложение V (член 30) – Отстъпки на Сърбия за рибни продукти на ЕО 

– Приложение VI (член 52) – Установяване: „финансови услуги“ 

– Приложение VII (член 75) – Право на интелектуална, промишлена и търговска 
собственост 

ПРОТОКОЛИ 

– Протокол 1 (член 25) – Търговия с преработени земеделски продукти 

– Протокол 2 (член 28) – Вино и спиртни напитки 

– Протокол 3 (член 44) – Определение на понятието „продукти с произход от“ и 
методите за административно сътрудничество 

– Протокол 4 (член 61) – Сухопътен транспорт 

– Протокол 5 (член 73) – Държавна помощ за стоманодобивната промишленост 

– Протокол 6 (член 99) – Взаимна административна помощ по митнически въпроси 

– Протокол 7 (член 129) – Механизъм за разрешаване на спорове 



BG 59   BG 

Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

ПРИЛОЖЕНИЕ I (a) 

Тарифни отстъпки на Сърбия за промишлени продукти на 
Общността 

Посочени в член 21 от ССА 

Митата ще бъдат намалени както следва: 

а) на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде 
намалено на 70 % от базисното мито; 

б) на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на 
споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 40 % от базисното мито; 

в) на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, 
останалите мита за внос ще бъдат премахнати. 

Код по КН Описание на стоката 

2501 00 Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист 
натриев хлорид, дори във воден разтвор или с 
противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи 
добра течливост; морска вода: 

 − Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и 
чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с 
противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи 
добра течливост: 

 − − Други: 

 − − − Други: 

2501 00 91 − − − − Сол предназначена за храна на хора: 

ex 2501 00 91 − − − − − Йодирана 

ex 2501 00 91 − − − − − Нейодирана, за дообработка 

2501 00 99 − − − − Други 

2515 Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за 
направа на паметници или в строителството, с привидна 
плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо 
дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове 
или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 

2517 Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за 
бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, 
или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори 
термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни 
промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в 
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Код по КН Описание на стоката 

първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и 
прах от камъните от № 2515 или № 2516, дори термично 
обработени 

2521 00 00 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент 

2522 Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия 
оксид и калциевия хидроксид от № 2825: 

2522 20 00 − Гасена вар 

2522 30 00 − Хидратна вар 

2523 Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, 
наречен „клинкер“), дори оцветени 

2529 Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит 
(флусшпат): 

2529 10 00 − Фелдшпат 

2702 Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар 

2703 00 00 Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран 

2711 Нефтен газ и други газообразни въглеводороди: 

 − Втечнени: 

2711 12 − − Пропан: 

 − − − Пропан с чистота, равна или по-голяма от 99 %: 

2711 12 11 − − − − Предназначен да бъде използван като моторно гориво 
или като гориво за отопление 

 − − − Друг: 

 − − − − Предназначен за други цели: 

2711 12 94 − − − − − С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 % 

2711 12 97 − − − − − Други 

2711 14 00 − − Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 

2801 Флуор, хлор, бром и йод: 

2801 10 00 − Хлор 

2802 00 00 Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра 

2804 Водород, благородни газове и други неметални елементи: 

 − Благородни газове: 

2804 21 00 − − Аргон 

2804 29 − − Други 

2804 30 00 − Азот 

2804 40 00 − Кислород 
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Код по КН Описание на стоката 

2806 Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина: 

2806 10 00 − Хлороводород (солна киселина) 

2807 00 Сярна киселина; олеум 

2808 00 00 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини 

2809 Дифосфорен пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни 
киселини с определен или неопределен химичен състав: 

2809 10 00 − Дифосфорен пентоксид 

2811 Други неорганични киселини и други кислородни неорганични 
съединения на неметалните елементи: 

 − Други неорганични киселини: 

2811 19 − − Други: 

2811 19 10 − − − Бромоводород (бромоводородна киселина) 

 − Други неорганични кислородни съединения на неметалните 
елементи: 

2811 21 00 − − Въглероден диоксид 

2811 29 − − Други 

2812 Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи: 

2812 90 00 − Други 

2814 Амоняк, безводен или във воден разтвор 

2816 Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и 
пероксиди на стронция или бария: 

2816 10 00 − Хидроксид и пероксид на магнезия 

2817 00 00 Цинков оксид; цинков пероксид 

2818 Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; 
алуминиев оксид; алуминиев хидроксид: 

2818 30 00 − Алуминиев хидроксид 

2820 Манганови оксиди 

2825 Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други 
неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на 
металите: 

2825 50 00 − Медни оксиди и хидроксиди 

2825 80 00 − Антимонови оксиди 

2826 Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други 
комплексни флуорни соли: 

2826 90 – Други: 

2826 90 80 – – Други: 
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Код по КН Описание на стоката 

ex 2826 90 80 – – – Флуоросиликати от натрий или от калий 

2827 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и 
оксибромиди; йодиди и оксийодиди: 

2827 10 00 – Амониев хлорид 

2827 20 00 – Калциев хлорид 

 – Други хлориди: 

2827 35 00 – – Никелови 

2827 39 – – Други: 

2827 39 10 – – – Калаени 

2827 39 20 − − − Железни 

2827 39 30 – – – Кобалтови 

2827 39 85 – – – Други: 

ex 2827 39 85 − − − − Цинкови 

 – Оксихлориди и хидроксихлориди; 

2827 41 00 − − Медни 

2827 49 – – Други 

2827 60 00 – Йодиди и оксийодиди 

2828 Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; 
хипобромити: 

2828 90 00 – Други 

2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и 
перйодати: 

 – Хлорати: 

2829 19 00 – – Други 

2829 90 – Други: 

2829 90 10 − − Перхлорати 

2829 90 80 – – Други 

2830 Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен 
състав: 

2830 90 – Други: 

2830 90 11 − − Kалциеви; антимонови или железни сулфиди 

2830 90 85 – – Други: 

ex 2830 90 85 – – – Различни от цинков сулфид и кадмиев сулфид 

2831 Дитионити и сулфоксилати: 

2831 90 00 – Други 
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Код по КН Описание на стоката 

2832 Сулфити; тиосулфати: 

2832 10 00 – Натриеви сулфити 

2832 20 00 – Други сулфити 

2833 Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати): 

 – Натриеви сулфати: 

2833 19 00 – – Други 

 – Други сулфати: 

2833 21 00 − − Магнезиеви 

2833 25 00 − − Медни 

2833 29 – – Други: 

2833 29 20 − − − Кадмиеви; хромови; цинкови 

2833 29 60 − − − Оловни 

2833 29 90 – – – Други 

2833 30 00 – Стипци 

2833 40 00 – Пероксосулфати (персулфати) 

2834 Нитрити; нитрати: 

2834 10 00 – Нитрити 

 – Нитрати: 

2834 29 – – Други 

2835 Фосфинати (хипофосфити); фосфонати (фосфити) и фосфати; 
полифосфати, с определен или неопределен химически състав: 

 – Фосфати: 

2835 22 00 – – Моно- или динатриеви 

2835 24 00 − − Калиеви 

2835 25 – – Kисел калциев фосфат (дикалциев фосфат) 

2835 26 – – Други калциеви фосфати 

2835 29 – – Други 

 – Полифосфати: 

2835 31 00 – – Натриев трифосфат (натриев триполифосфат) 

2835 39 00 – – Други 

2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати) технически 
амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат: 

2836 40 00 – Калиеви карбонати 

2836 50 00 – Калциев карбонат 
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Код по КН Описание на стоката 

 – Други: 

2836 99 – – Други: 

 – – – Карбонати: 

2836 99 17 – – – – Други: 

ex 2836 99 17 − − − − − Технически амониев карбонат и други амониеви 
карбонати 

ex 2836 99 17 – – – – – Оловни карбонати 

2839 Силикати; технически силикати на алкалните метали: 

 – Натриеви: 

2839 11 00 – – Натриеви метасиликати 

2839 19 00 – – Други 

2841 Соли от оксометали или пероксиметални киселини: 

 – Манганити, манганати и перманганати: 

2841 61 00 – – Калиев перманганат 

2841 69 00 – – Други 

2842 Други соли на неорганични киселини или пероксокиселини 
(включително алуминосиликати, с определен или неопределен 
химически състав), различни от азиди: 

2842 10 00 – Двойни или комплексни силикати, включително 
алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав 

2842 90 – Други: 

2842 90 10 – – Прости, двойни или комплексни соли на селеновите или на 
телуровите киселини 

2843 Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или 
органични съединения на благородни метали, с определен или 
неопределен химически състав; амалгами на благородни метали 

2849 Карбиди, с определен или неопределен химичен състав: 

2849 90 – Други: 

2849 90 30 – – Волфрамови 

2852 00 00 Съединения на живака, органични или неорганични, с 
изключение на амалгамите 

2853 00 Други неорганични съединения (включително дестилирани 
води, проводими води или води със същата степен на чистота); 
втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени 
благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на 
благородните метали: 

2853 00 10 – Дестилирани води, проводими води или води със същата 
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степен на чистота 

2853 00 30 – Втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени 
благородни газове); сгъстен въздух; 

2903 Халогенопроизводни на въглеводородите: 

 – Наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди: 

2903 13 00 – – Хлороформ (трихлорметан) 

2909 Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, 
алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с 
определен или с неопределен химичен състав) и техните 
халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни: 

2909 50 – Алкохоли, феноли, феноли-алкохоли и техните халогенирани, 
сулфонирани, нитрирани или нитрозирани производни: 

2909 50 90 – – Други 

2910 Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с 
три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 
нитрозопроизводни: 

2910 90 00 – Други 

2912 Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални 
групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид: 

 – Нециклични кетони без друга кислородна функция: 

2912 11 00 – – Метанал (формалдехид) 

2915 Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните 
анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; 
техните халогено-, сулфо-, нитро или нитрозопроизводни: 

 – Адипинова киселина и нейните соли; оцетен анхидрид: 

2915 29 00 – – Други 

2917 Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, 
халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните 
халогено-, сулфо-, нитро или нитрозопроизводни: 

2917 20 00 – Поликарбоксилни киселини на цикланови, цикленови или 
циклотерпенови монокарбоксилни киселини, техните 
анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните 
производни 

2918 Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни 
функционални групи, и техните анхидриди, халогениди, 
пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро 
или нитрозопроизводни: 

 – Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни 
функционални групи и техните анхидриди, халогениди, 
пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, 
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нитро- или нитрозопроизводни: 

2918 14 00 – – Лимонена киселина 

2930 Органични тиосъединения: 

2930 30 00 – Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди 

3004 Медикаменти (с изключение на стоките по позиции № 3002, 
3005 или 3006) състоящи се от смесени или не смесени продукти 
за терапевтични или профилактични употреби, които са 
оразмерени на дози или под формата на опаковки за продажба 
на дребно: 

3004 90 – Други: 

 – – Пригодени за продажба на дребно: 

3004 90 19 – – – Други 

3102 Минерални или химични торове, азотни: 

3102 10 – Kарбамид, дори във воден разтвор 

 – Амониев сулфат; двойни соли и смеси от амониев сулфат и 
амониев нитрат: 

3102 29 00 – – Други 

3102 30 – Амониев нитрат, дори във воден разтвор 

3102 40 – Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други 
неорганични материали без подхранващи свойства 

3102 90 00 – Други, включително смеси, които не са посочени в по-горните 
подпозиции 

3105 Минерални или химични торове, съдържащи два или три от 
подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; 
продукти от настоящата глава, представени под формата на 
таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно 
тегло, непревишаващо 10 kg: 

3105 20 – Минерални или химични торове, които съдържат два или три 
от торните елемента азот, фосфор и калий 

3202 Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични 
дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи 
естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за 
предварително дъбене: 

3202 90 00 – Други 

3205 00 00 Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 в 
настоящата глава, на основата на оцветителни лакове 

3206 Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 
към тази глава, различни от тези в позиции № 3203, 3204 или 
3205; неорганични продукти от вида, използвани като 
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луминофор, химично дефиниран или не: 

 – Пигменти и препарати на основата на титаниев диоксид: 

3206 19 00 – – Други 

3206 20 00 – Пигменти и препарати на основата на хромови съединения 

 – Други оцветяващи материали и други препарати: 

3206 49 – – Други: 

3206 49 30 – – – Пигменти и препарати на основата на кадмиеви 
съединения 

3208 Бои и лакове (включително емайли и политури) на базата на 
синтетични полимери или химически модифицирани естествени 
полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; 
разтвори, дефинирани в Забележка 4 на настоящата глава: 

3208 90 – Други: 

 – – разтвори, дефинирани в забележка 4 в настоящата глава: 

3208 90 13 − − − Съполимер на р-крезол и на дивинилбензен, под формата 
на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 48 % 
или повече полимер 

3210 00 Други бои и лакове (включително емайли, политури и туткални 
бои); готови приготвени водни пигменти от видовете, 
използвани за повърхностна дообработка на кожи 

3212 Пигменти (включително металните прахове и люспи), 
диспергирани в неводни среди, в течно или пастообразно 
състояние, от видовете, използвани за производството на бои 
(включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане; бои 
и други багрилни вещества, представени във форми или 
опаковки за продажба на дребно: 

3212 90 – Други: 

 – – Пигменти (включително металните прахове и люспи), 
диспергирани в неводни среди, под формата на течност или 
паста, от видовете, използвани за производство на бои 
(включително емайли): 

3212 90 31 – – – На базата на алуминиев прах 

3212 90 38 – – – Други 

3212 90 90 – – Бои и други багрилни вещества, представени във форми или 
опаковки за продажба на дребно 

3214 Гланциращ кит, замазващ кит, смеси на тампонажен цимент и 
термореактивни смоли, замазка за уплътняване и други замазки; 
пълнeжи за боядисване, препарати за неогнеупорно покритие на 
повърхност за фасади, вътрешни стени, подове, тавани или 
подобни 
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3506 Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви 
продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на 
дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg: 

 – Други: 

3506 91 00 – – Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на 
каучук 

3601 00 00 Експлозивни прахообразни вещества 

3602 00 00 Експлозиви, различни от барутите 

3603 00 Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или 
детонаторни капсули; възпламенители; електрически 
детонатори 

3605 00 00 Кибрити и други с изключение на пиротехническите изделия по 
позиция № 3604 

3606 Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; 
артикули от възпламенителни материали, упоменати в 
забележка 2 на настоящата глава: 

3606 90 – Други: 

3606 90 10 – – Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми 

3802 Активен въглен; естествени активирани минерални материали; 
животински въглен, включително обеднен животински въглен: 

3802 10 00 – Активиран въглен 

3806 Kолофони и смолни киселини и техните производни; есенция от 
колофон и масла от колофон; разтопени смоли: 

3806 20 00 – Соли на колофоните, на смолните киселини или на 
производните на колофона или на смолните киселини, различни 
от солите на колофоновите адукти 

3807 00 Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; 
дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за 
пивоварното производство и подобни продукти на базата на 
колофоните, смолните киселини или растителните катрани 

3810 Препарати за декапиране на метали; флюсоване за заваряване 
или спояване и други спомагателни препарати, използвани при 
заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за 
заваряване или спояване, съставени от метал и от други 
продукти; препарати за защитно покритие или облицовка на 
електроди или пръчици за заваряване: 

3810 90 – Други: 

3810 90 90 – – Други 

3817 00 Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от 
посочените в позиции № 2707 и 2902: 
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3817 00 50 – Линеен алкилбензен 

3819 00 00 Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за 
хидравлични трансмисии, които не съдържат нефт или масла от 
битуминозни материали или ги съдържат, но в тегловно 
съдържание под 70 % 

3820 00 00 Антифризи и препарати против заскрежаване 

3824 Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични 
продукти и препарати на химическата промишленост или на 
други, свързани с нея промишлености (включително смесите от 
естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде: 

3824 30 00 – Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с 
метални свързващи вещества 

3824 40 00 – Продукти за добавяне към цимент, строителни разтвори или 
бетон 

3824 50 – Неогнеупорни строителни разтвори и бетони 

3824 90 – Други: 

3824 90 40 – – Сложни неорганични разтворители и разредители на лакове 
и подобни продукти 

 – – Други: 

 – – – Продукти и препарати, използвани за фармацевтични или 
хирургически цели: 

3824 90 61 – – – – Междинни продукти, получени при производството на 
антибиотици от ферментацията на Streptomyces tenebrarius, дори 
изсушени, предназначени за производството на медикаментите 
за хуманната медицина от № 3004 

3824 90 64 − − − − Други 

3901 Полимери на етилена, в първични форми: 

3901 10 – Полиетилен с плътност, по-малка от 0,94: 

3901 10 90 – – Други 

3916 Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на 
напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, 
прътове и профили, повърхностно обработени или не, но не 
обработени по друг начин: 

3916 20 – От полимери на винил хлорид: 

3916 20 10 – – От поли(винилхлорид) 

3916 90 – От други пластмаси: 

3916 90 90 – – Други 

3917 Тръби и тръбопороводи и техни приспособления (например, 
съединения, колена, фланци) от пластмаса: 
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3917 10 – Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни 
пластмаси: 

3917 10 10 – – От втвърдени протеини 

 – Други тръби и маркучи: 

3917 31 00 – – Гъвкави тръби и тръбопроводи с минимално разрушаващо 
налягане 27,6 Mpa: 

ex 3917 31 00 – – – Дори с принадлежности, различни от използваните при 
пътнически самолети 

3917 32 – – Други, неподсилени или по друг начин комбинирани с други 
материали, без принадлежности: 

 – – – Други: 

3917 32 91 − − − − Изкуствени черва 

3917 40 00 – Приспособления: 

ex 3917 40 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

3919 Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и 
други плоски форми, на рула или не 

3920 Други плочи, листове, филми, фолио и лента, от пластмаса, не 
порести и неукрепени, ламинирани, укрепени или комбинирани 
по подобен начин с други материали: 

3920 10 – От полимери на етилена: 

 – – С дебелина, непревишаваща 0,125 mm: 

 − − − От полиетилен със специфична плътност: 

 – – – – По-малко от 0,94: 

3920 10 23 − − − − − Полиетиленов лист, с дебелина 20 микрометра или 
повече, но непревишаваща 40 микрометра, предназначен за 
производство на фоторезистивни покрития за полупроводници 
или печатни платки 

 − − − − − Други: 

 − − − − − − Непечатани: 

3920 10 24 − − − − − − − Еластично фолио 

3920 10 26 − − − − − − − Други 

3920 10 27 − − − − − − Печатани 

3920 10 28 − − − − Равна или по-голяма от 0,94 

3920 10 40 – – – Други 

 – – С дебелина, превишаваща 0,125 mm: 

3920 10 89 – – – Други 

3920 20 – От полимери на пропилена 
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3920 30 00 – От полимери на стирена 

 – От полимери на винилхлорида: 

3920 43 − − Съдържащи тегловно не по-малко от 6 % пластификатори 

3920 49 – – Други 

 – От акрилови полимери: 

3920 51 00 – – От поли(метилметакрилат) 

3920 59 – – Други 

 – От поликарбонати, алкидни смоли, алилови полиестери или 
други полиестери: 

3920 61 00 – – От поликарбонати 

3920 62 – – От поли(етилентерефталат) 

3920 63 00 – – От ненаситени полиестери 

3920 69 00 – – От други полиестери 

 – От целулоза или от химичните ѝ производни: 

3920 71 – – От регенерирана целулоза: 

3920 71 10 − − − Листове, фолио, ленти или пластини, навити или не, с 
дебелина, по-малка от 0,75 mm: 

ex 3920 71 10 − − − − Различни от използваните за диализатор 

3920 71 90 – – – Други 

3920 73 – – От целулозен ацетат: 

3920 73 50 − − − Листове, фолио, ленти или пластини, навити или не, с 
дебелина, по-малка от 0,75 mm 

3920 73 90 – – – Други 

3920 79 – – От други производни на целулозата: 

 – От други пластмаси: 

3920 92 00 – – От полиамиди 

3920 93 00 – – От аминосмоли 

3920 94 00 – – От фенолни смоли 

3920 99 – – От други пластмаси: 

 – – – От продукти на изомеризационна полимеризация или на 
кондензационна полимеризация, дори химически 
модифицирани: 

3920 99 21 – – – – Листа или пластини от полимид, непромазани, или 
промазани, или само покрити с пластмаси 

3920 99 28 − − − − Други 

 – – – От продукти на присъединителна полимеризация: 
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3920 99 55 – – – – Листа от биаксиално ориентиран поли(винил алкохол), 
непромазани, съдържащи тегловно 97 % или повече поли(винил 
алкохол), с дебелина, непревишаваща 1 mm 

3920 99 59 − − − − Други 

3920 99 90 – – – Други 

3921 Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси: 

3921 90 – Други 

4002 Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в 
първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от 
продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция, в 
първични форми или на плочи, листове или ленти: 

 – Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран стирен-
бутадиенов каучук (XSBR): 

4002 19 – – Други 

4005 Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на 
плочи, листове или ленти: 

 – Други: 

4005 99 00 – – Други 

4007 00 00 Нишки и въжета от вулканизиран каучук 

4008 Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран 
невтвърден каучук: 

 – От порест каучук: 

4008 11 00 – – Плочи, листове и ленти 

4008 19 00 – – Други 

 – От непорест каучук: 

4008 29 00 – – Други: 

ex 4008 29 00 – – – Различни от профилите, нарязани по размер, 
предназначени за гражданската авиация 

4010 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран 
каучук: 

 – Транспортни ленти: 

4010 11 00 – – Подсилени само с метал 

4011 Пневматични гуми от каучук, нови: 

4011 20 – От видовете, използвани за автобуси или камиони: 

4011 20 10 – – С индекс на натоварване, по-малък или равен на 121: 

ex 4011 20 10 – – – С размер, непревишаващ 61 cm 

 – Други, с рисунка „рибена кост“ или други подобни рисунки: 
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4011 61 00 – – От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни 
превозни средства и съоръжения 

4011 62 00 – – От видовете, използвани за строителни и индустриални 
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър, 
непревишаващ 61 cm 

4011 63 00 – – От видовете, използвани за строителни и индустриални 
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър, 
превишаващ 61 cm 

 – Други: 

4011 92 00 – – От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни 
превозни средства и съоръжения 

4011 93 00 – – От видовете, използвани за строителни и индустриални 
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър, 
непревишаващ 61 cm 

4011 94 00 – – От видовете, използвани за строителни и индустриални 
превозни средства и съоръжения, за джанти с диаметър, 
превишаващ 61 cm 

4205 00 Други изделия от естествена или възстановена кожа: 

 – От видовете, използвани в машини или машинни 
принадлежности или за други технически цели: 

4205 00 11 – – Транспортни ленти или трансмисионни ремъци: 

4205 00 19 – – Други 

4206 00 00 Изделия от черва (различни от копринени влакна), от ципи от 
дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия: 

ex 4206 00 00 – Различни от корда 

4411 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни 
материали, агломерирани със смоли или други органични 
свързващи вещества или неагломерирани: 

 – Други: 

4411 94 – – С плътност, непревишаваща 0,5 g/cm3: 

4411 94 10 – – – Без механична обработка и без повърхностно покритие: 

ex 4411 94 10 – – – – С плътност, непревишаваща 0,35 g/cm3: 

4411 94 90 – – – Други: 

ex 4411 94 90 – – – – С плътност, непревишаваща 0,35 g/cm3: 

4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен 
материал: 

4412 10 00 – От бамбук 

 – Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове 
(различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 
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6 mm: 

4412 31 – – С най-малко един външен пласт от тропическите дървесни 
видове, посочени в забележка 1 към подпозициите на 
настоящата глава: 

4412 31 10 – – – От африканско Акажу, тъмно червено Меранти, светло 
червено Меранти, Лимба, Махагон (Swietenia Spp.), Обече, 
Окуме, парски Палисандър, Палисандър от Рио, розов 
Палисандър, Сапели, Сипо, Вирола и бял Лауан 

 – Други: 

4412 94 – – С дъсчена, летвена или лентова сърцевина: 

4412 94 10 – – – С най-малко един външен пласт от дървен материал, 
различен от иглолистния 

4412 99 – – Други: 

4412 99 30 – – – С най-малко един пласт от дървесни частици 

4412 99 70 – – – Други 

4413 00 00 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или 
профили 

4416 00 00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части 
от дървен материал, включително дъги за бъчви 

4419 00 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен 
материал 

4420 Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; 
ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и 
други подобни от дървен материал; статуетки и други изделия за 
украса, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане 
от дървен материал, невключени в глава 94 

4602 Kошничарски изделия, изработени директно във форма, от 
материалите за плетене или конфекционирани с помощта на 
артикулите от № 4601; изделия от луфа: 

 – От растителни материали: 

4602 11 00 – – От бамбук: 

ex 4602 11 00 – – – Различни от сламени обвивки за бутилки, служещи за 
амбалаж или за предпазване, кошничарски изделия, изработени 
директно във форма от материали за плетене 

4602 12 00 – – От ратан: 

ex 4602 12 00 – – – Различни от сламени обвивки за бутилки, служещи за 
амбалаж или за предпазване, кошничарски изделия, изработени 
директно във форма от материали за плетене 

4602 19 – – Други: 
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 – – – Други: 

4602 19 99 − − − − Други 

4602 90 00 – Други 

4802 Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за 
писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони 
за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли 
или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви 
размери, различни от хартиите от позиции № 4801 или № 4803; 
хартии и картони, произведени на отделни листа (ръчно отлята 
хартия): 

 – Други хартии и картони без влакна, получени по механичен 
или химико-механичен способ или на които най-много 10 % 
тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна: 

4802 55 – – С тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на 
роли 

 – Други хартии и картони, на които повече от 10 % тегловно от 
общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по 
механичен или химико-механичен способ: 

4802 61 – – На ролки 

4802 62 00 – – На листа, на които едната страна не превишава 435 mm и 
другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение 

4802 69 00 – – Други 

4804 Kрафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на 
роли или на листа, различни от тези в № 4802 или 4803: 

 – Други крафтхартии и крафткартони, с тегло на m2, равно или 
по-голямо от 225 g: 

4804 59 – – Други 

4805 Други хартии и картони, непокрити, на роли или на листа, 
непретърпели допълнителна преработка или обработки, 
различни от посочените в забележка 3 на настоящата глава: 

 – Хартия за навълняване, наречена "fluting" (за вълнообразния 
слой на велпапе): 

4805 11 00 – – Полухимична хартия за навълняване 

4805 12 00 – – Хартия от слама за навълняване 

4805 19 – – Други 

 – Тестлайнер (от рециклирани влакна): 

4805 24 00 – – С тегло на m2, непревишаващо 150 g 

4805 25 00 – – С тегло на m2, превишаващо 150 g 

4805 30 – Сулфитна амбалажна хартия 
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 – Други: 

4805 91 00 – – С тегло на m2, непревишаващо 150 g 

4810 Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити 
с каолин или други неорганични вещества, със или без 
свързващи материали, с изключение на всякакво друго 
покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно 
декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или 
правоъгълна форма, с всякакви размери: 

 – Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане 
или за други графични цели, на които повече от 10 % тегловно 
от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по 
механичен или химико-механичен способ: 

4810 29 – – Други 

 – Kрафтхартии и крафткартони, различни от видовете, 
използвани за писане, печатане или за други графични цели: 

4810 31 00 – – Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % 
тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, 
получени по химичен способ, с тегло на m2, непревишаващо 
150 g 

4810 32 – – Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % 
тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, 
получени по химичен способ, с тегло на m2, превишаващо 150 g 

4810 39 00 – – Други 

 – Други хартии и картони: 

4810 92 – – Многослойни 

4810 99 – – Други 

4811 Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, 
намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, 
повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа с 
квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни 
от продуктите от № 4803, 4809 или 4810: 

4811 10 00 – Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с 
катран, битум или асфалт 

4811 90 00 – Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни 
влакна 

4818 Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна 
от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или 
санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm или 
нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване 
на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, 
бебешки пелени, дамски превръзки и хигиенни тампони, спални 
чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или 
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болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от 
хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни 
влакна: 

4818 10 – Тоалетна хартия: 

4818 10 10 – – С тегло, на слой, непревишаващо 25 g на m2 

4818 10 90 – – С тегло, на слой, превишаващо 25 g на m2 

4818 40 – Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и 
подобни хигиенни артикули: 

 – – Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни артикули: 

4818 40 19 – – – Други 

4818 50 00 – Облекло и допълнения към облеклото 

4908 Превадки (остъкляващи превадки) 

6501 00 00 Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори 
разцепени по височина), от филц, за шапки 

6502 00 00 Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез 
зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито 
фасонирани, нито гарнирани 

6504 00 00 Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от 
всякакви материали, дори гарнирани 

6505 Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или 
други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори 
гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори 
гарнирани 

6506 Други шапки, дори гарнирани: 

6506 10 – Предпазни шапки: 

6506 10 80 – – От други материали 

 – Други: 

6506 91 00 – – От каучук или от пластмаси 

6506 99 – – От други материали 

6507 00 00 Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, 
вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за 
шапкарството 

6601 Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите -
бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни 
артикули) 

6603 Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от 
№ 6601 или 6602: 

6603 20 00 – Сглобени елементи, дори със стойки или стойки с дръжки, за 
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чадъри, сенници или слънчобрани 

6603 90 – Други: 

6603 90 10 – – Ръкохватки и топки 

6703 00 00 Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени 
човешки коси; вълна или други животински косми или други 
текстилни материали, подготвени за изработка на перуки или на 
подобни артикули  

6704 Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от 
човешки коси, вълна или други животински косми или от 
текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито 
включени другаде 

6804 Воденични камъни, шлифовъчни камъни, шлифовъчни дискове 
и подобни, без рамкова конструкция, за шлифоване, точене, 
полиране, фино шлайфане или рязане, ръчно точене или 
полиране на камъни и части от тях, от естествен камък, от 
агломерирани естествени или изкуствени абразиви или от 
керамика със или без части от друг материал: 

 – Други мелнични камъни, шлифовъчни камъни, шлифовъчни 
колела и подобни изделия: 

6804 22 – – От други агломерирани абразиви или от керамика 

6805 Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, 
нанесени върху текстилни продукти, хартия, картон или други 
материали, дори нарязани, зашити или съединени по друг начин 

6807 Изделия от асфалт или от подобен материал (например, 
петролен битум или каменовъглен катран) 

6808 00 00 Панели, дъски, плочки, блокове и подобни изделия от 
зеленчуково влакно, от сено или от чаплъци, стружки, частици, 
дървени стърготини или други отпадъци от дърво, смесени с 
цимент, гипс и други минерални свързващи елементи 

6809 Изделия от гипс или смеси на основата на гипс 

6811 Изделия от азбест-цимент, от цимент с целулозни влакна или 
подобни 

6812 Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на 
базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси 
или от азбест (прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, 
уплътнения), дори армирани, различни от тези в № 6811 или 
6813: 

6812 80 – От крокидолит: 

6812 80 10 – – Обработени влакна; смеси на базата на азбест или на базата 
на азбест и на магнезиев карбонат: 

ex 6812 80 10 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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6812 80 90 – – Други: 

ex 6812 80 90 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Други: 

6812 91 00 – – Облекло, аксесоари, обувни изделия и шапки 

6812 92 00 – – Хартия, дебел еднослоен картон и филц 

6812 93 00 – – Съединения на пресовани азбестови влакна, на листове или 
ролки 

6812 99 – – Други: 

6812 99 10 – – – Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или 
на базата на азбест и магнезиев карбонат: 

ex 6812 99 10 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

6812 99 90 – – – Други: 

ex 6812 99 90 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

6813 Триещ материал и изделия от него (например листове, ролки, 
ленти, сегменти, дискове, шайби, подложки), които не са 
монтирани за спирачки, съединители или подобни с основа от 
азбест или други минерални вещества или от целулоза, 
независимо дали е комбинирана с текстил или други материали: 

 – Несъдържащи азбест: 

6813 89 00 – – Други: 

ex 6813 89 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

6814 Обработена слюда и изделия от слюда, включително 
агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка от 
хартия, от картон или от други материали 

6814 90 00 – Други 

6815 Изделия от камъни или от други минерални материали 
(включително въглеродните влакна, изделията от тях и 
изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде: 

6815 20 00 – Изделия от торф 

6902 Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични 
изделия за строителството, различни от тези от инфузорна 
силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст: 

6902 10 00 – Съдържащи тегловно повече от 50 % от елементите Mg, Ca 
или Cr, взети поотделно или заедно, изразени като MgO, CaO 
или Cr2O3: 

ex 6902 10 00 – – Тухли за стъклени пещи 

6902 20 – Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид 
(Al2O3), силициев диоксид (SiO2) или смес или комбинация от 
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тези продукти: 

 – – Други: 

6902 20 99 – – – Други: 

ex 6902 20 99 – – – – Тухли за стъклени пещи 

6903 Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, 
тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, 
защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна 
силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст: 

6903 10 00 – Съдържащи тегловно повече от 50 % графит или други форми 
на въглерода или смес от тези продукти 

7002 Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), 
пръчки или тръби, необработено: 

7002 20 – Пръчки 

 – Тръби: 

7002 32 00 – – От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, 
непревишаващ 5 х 10–6 за градус по Kелвин в температурен 
диапазон между 0°С и 300°С 

7004 Изтеглено или издухано стъкло, на листа, дори с абсорбиращ, 
отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг нач 

7004 90 – Друго стъкло: 

7004 90 70 – – Стъкла за оранжерии 

7006 00 Стъкло от позиции № 7003, № 7004 или № 7005, извито, с 
полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или 
обработено по друг начин, но непоставено в рамка, нито 
свързано с други материали: 

7006 00 90 – Други 

7009 Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за 
обратно виждане: 

 – Други: 

7009 91 00 – – Без рамки 

7009 92 00 – – С рамки 

7010 Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, 
ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; 
буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други 
средства за затваряне от стъкло: 

7010 20 00 – Тапи, похлупаци и други средства за затваряне 

7016 Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от 
пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за 
строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, 
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дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; 
стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено 
„многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи, 
черупки или подобни форми: 

7016 90 – Други 

7017 Лабораторни, хигиенни или фармацевтични стъклени изделия, 
градуирани или калибрирани или не 

7018 Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, 
имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и 
подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от 
бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; 
статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка 
стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните 
имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 
1 mm: 

7018 90 – Други: 

7018 90 10 – – Стъклени очи; дребни стъклени украшения 

7019 Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от 
тези материали (например прежди, тъкани): 

 – Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не: 

7019 12 00 – – Ровинг 

7019 19 – – Други: 

7019 19 90 – – – От щапелни влакна 

 – Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани 
изделия: 

7019 32 00 – – Платна: 

ex 7019 32 00 – – – С ширина, непревишаваща 200 сm 

 – Други тъкани: 

7019 51 00 – – Ширина, непревишаваща 30 сm 

7019 90 – Други 

7101 Естествени или култивирани перли, дори обработени или 
подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; 
естествени или култивирани перли, временно нанизани за 
улесняване на транспортирането им 

7102 Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани: 

7102 10 00 – Несортирани 

 – Неиндустриални: 

7102 31 00 – – Необработени или само срязани, сцепени или грубо 
обработени 
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7102 39 00 – – Други 

7103 Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни 
камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито 
монтирани, нито обковани; скъпоценни (различни от 
диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно 
нанизани за улесняване на транспортирането им 

7104 Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни 
камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито 
монтирани, нито обковани; синтетични или възстановени 
скъпоценни или полускъпоценни камъни, неподбрани, временно 
нанизани за улесняване на транспортирането им: 

7104 20 00 – Други, необработени или само срязани или грубо одялани 

7104 90 00 – Други 

7106 Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното 
сребро), в необработени или полуобработени форми, или на 
прах 

7107 00 00 Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в 
необработени или полуобработени форми 

7108 Злато (включително платинираното злато) в необработени или 
полуобработени форми, или на прах 

 – За немонетно приложение: 

7108 11 00 – – На прах 

7108 13 – – В други полуобработени форми 

7108 20 00 – За монетно приложение 

7109 00 00 Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или 
върху сребро, в необработени или полуобработени форми 

7110 Платина в необработени или полуобработени форми, или на 
прах 

7111 00 00 Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, 
върху сребро или върху злато, в необработени или 
полуобработени форми 

7112 Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или 
дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, 
съдържащи благородни метали или съединения на благородни 
метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на 
благородни метали 

7115 Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета 
от благородни метали: 

7115 90 – Други 

7116 Изделия от естествени или от култивирани перли, от 
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скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, 
синтетични или възстановени) 

7117 Бижутерийна имитация: 

 – От неблагородни метали, дори посребрени, позлатени или 
платинирани: 

7117 11 00 – – Kопчета за ръкавели и подобни копчета 

7117 19 – – Други: 

 – – – Несъдържащи части от стъкло: 

7117 19 91 – – – – Позлатени, посребрени или платинирани 

7118 Монети 

7213 Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от 
нелегирани стомани: 

 – Други: 

7213 91 – – С кръгло сечение, с диаметър, по-малък от 14 mm: 

7213 91 10 – – – От вида, използван за арматура за бетон 

7307 Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, 
муфи), от чугун, желязо или стомана: 

 – Отляти: 

7307 11 – – От нековък чугун: 

7307 11 90 – – – Други 

7307 19 – – Други 

 – Други, от неръждаеми стомани: 

7307 21 00 – – Фланци 

7307 22 – – Резбовани колена, дъги и муфи: 

7307 22 90 – – – Дъги и колена 

7307 23 – – Съединителни елементи за челно заваряване 

7307 29 – – Други 

 – Други: 

7307 91 00 – – Фланци 

7307 92 – – Резбовани колена, дъги и муфи: 

7307 92 90 – – – Дъги и колена 

7307 93 – – Съединителни елементи за челно заваряване: 

 – – – Чийто най-голям външен диаметър не превишава 609,6 mm

7307 93 11 – – – – Дъги и колена 

7307 93 19 − − − − Други 
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 – – – Чийто най-голям външен диаметър превишава 609,6 mm 

7307 93 91 – – – – Дъги и колена 

7307 99 – – Други 

7308 Конструкции (с изключение на сглобяемите конструкции от 
позиция № 9406) и части за конструкции (например мостове и 
елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, 
колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, 
корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други) от 
чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и 
други подобни от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед 
тяхното използване в конструкцията: 

7308 30 00 – Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати 

7308 90 – Други: 

7308 90 10 – – Баражни стени, подвижни прегради, шлюзови врати, 
плаващи площадки, неподвижни докове и други морски и речни 
конструкции 

 – – Други: 

 – – – Изработени само или главно от ламарина: 

7308 90 59 − − − − Други 

7309 00 Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви 
материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от 
чугун, желязо или стомана, с вместимост над 300 l, без 
механични или термични устройства, дори с вътрешна или 
топлоизолационна облицовка 

 – За течности: 

7309 00 30 – – С вътрешна облицовка или с топлоизолация 

 – – Други, с вместимост: 

7309 00 51 − − − Превишаваща 100 000 l 

7309 00 59 − − − Непревишаваща 100 000 l 

7309 00 90 – За твърди вещества 

7314 Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и 
решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени 
ламарини и ленти, от желязо или от стомана: 

 – Други метални платна, мрежи и решетки: 

7314 41 – – Поцинковани: 

7314 41 90 – – – Други 

7315 Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана:

 – Вериги с шарнирно свързване и техните части: 
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7315 11 – – Втулково-ролкови вериги (галови): 

7315 11 90 – – – Други 

7315 12 00 – – Други вериги 

7315 19 00 – – Части 

7315 20 00 – Вериги за сняг 

 – Други вериги и верижки: 

7315 82 – – Други вериги със заварени звена: 

7315 82 10 – – – Чийто най-голям размер на напречното сечение на 
съставния материал не превишава 16 mm 

7315 89 00 – – Други 

7315 90 00 – Други части 

7403 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид: 

 – Рафинирана мед: 

7403 12 00 – – Полуфабрикати (заготовки) за тел 

7403 13 00 – – Заготовки 

7403 19 00 – – Други 

 – Медни сплави: 

7403 22 00 – – На основата на мед и калай (бронз) 

7403 29 00 – – Други сплави на медта (с изключение на матерните сплави 
от № 7405) 

7405 00 00 Матерни медни сплави 

7408 Телове от мед: 

 – От рафинирана мед: 

7408 11 00 – – Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 
6 mm 

7410 Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, 
картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, 
непревишаваща 0,15 mm (без подложката): 

 – Без подложка: 

7410 12 00 − − От медни сплави 

7413 00 Kабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без 
електрическа изолация: 

7413 00 20 – От рафинирана мед: 

ex 7413 00 20 – – Дори с принадлежности, различни от използваните при 
пътнически самолети 

7413 00 80 − От медни сплави: 
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ex 7413 00 80 – – Дори с принадлежности, различни от използваните при 
пътнически самолети 

7415 Kлинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни 
артикули, от мед или със стъбло от желязо или стомана и глава 
от мед; винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, 
шпонки, шайби (включително и федершайбите) и подобни 
артикули, от мед 

7418 Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или 
тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (телени), 
кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или 
за аналогична употреба, от мед: 

 – Домакински артикули или домашни потреби и техните части; 
гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, 
полиране или за аналогична употреба: 

7418 11 00 – – Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за 
чистене, полиране или за аналогична употреба 

7418 19 – – Други 

7419 Други изделия от мед: 

7419 10 00 – Вериги, верижки и техните части 

 – Други: 

7419 91 00 – – Отляти, щамповани или ковани, но необработени по друг 
начин 

7419 99 – – Други: 

7419 99 10 – – – Метални платна (включително непрекъснатите платна), 
мрежи и решетки от тел с размер на напречното сечение, 
непревишаващ 6 mm; разтеглени ламарини и ленти 

7419 99 30 – – – Пружини 

7607 Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху 
хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, 
непревишаваща 0,2 mm (без подложката) 

 – Без подложка: 

7607 11 – – Само валцувани 

7607 19 – – Други: 

7607 19 10 – – – С дебелина, по -малка от 0,021 mm 

 – – – С дебелина 0,021 mm или повече, но непревишаваща 
0,2 mm: 

7607 19 99 − − − − Други 

7607 20 – С подложка: 

7607 20 10 – – С дебелина (без подложката), по -малка от 0,021 mm 
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 – – С дебелина (без подложката) 0,021 mm или повече, но 
непревишаваща 0,2 mm: 

7607 20 99 – – – Други 

7610 Kонструкции и части за конструкции (например мостове и 
мостови елементи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, 
покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, 
корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изключение на 
сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, 
профили, тръби и подобни, от алуминий, изработени с оглед 
използването им в конструкцията 

7610 90 – Други: 

7610 90 90 – – Други 

8202 Ръчни триони; листове за триони от всички видове 
(включително отрезните фрези и неназъбените остриета за 
рязане): 

8202 20 00 – Ленти за лентови триони 

 – Дискове за циркуляри (включително отрезните фрези): 

8202 31 00 – – С работна част от стомана 

8202 39 00 – – Други, включително частите 

 – Други листове за триони: 

8202 91 00 – – Ножовки за право рязане, за обработка на метали 

8202 99 – – Други: 

 – – – С работна част от стомана: 

8202 99 19 – – – – С работна част от други материали 

8203 Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, 
ножици за рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, 
пробивни клещи и подобни ръчни инструменти: 

8203 10 00 – Пили, рашпили и подобни инструменти 

8203 20 – Kлещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни 
инструменти: 

8203 20 90 – – Други 

8203 30 00 – Ножици за метал и подобни инструменти 

8203 40 00 – Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и 
подобни инструменти 

8204 Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните 
ключове); сменяеми глухи ключове, дори с дръжка 

8207 Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или 
за инструментални машини (например за щамповане, 
щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, 
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протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и 
дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и 
инструменти за пробиване на почвата или за сондаж: 

8207 20 – Дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали: 

8207 20 90 – – С работна част от други материали 

8210 00 00 Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, 
използвани за подготвяне, приготвяне, кондициониране или 
сервиране на храни или напитки 

8301 Kатинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) 
от неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи 
брава, от неблагородни метали; ключове за тези артикули от 
неблагородни метали 

8301 20 00 – Брави от видовете, използвани за автомобили 

8302 Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали 
за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, 
каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и 
други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за 
шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни 
метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни 
метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от 
неблагородни метали 

8302 10 00 – Панти от всякакъв вид (включително пантите за врати и 
прозорци): 

ex 8302 10 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8302 20 00 – Ролки: 

ex 8302 20 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Други гарнитури, обкови и подобни артикули: 

8302 42 00 – – Други, за мебели: 

ex 8302 42 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8302 49 00 – – Други: 

ex 8302 49 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8302 50 00 – Kуки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за 
закачване 

8302 60 00 – Приспособления за автоматично затваряне на врати: 

ex 8302 60 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8303 00 Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени 
помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение и 
подобни артикули, от неблагородни метали: 

8303 00 10 – Огнеупорни каси 
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8303 00 90 – Секретни ковчежета и касетки и други подобни артикули 

8305 Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, 
канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за 
отбелязване и подобни канцеларски предмети, от неблагородни 
метали; телчета за телбод машинки (например канцеларски, 
тапицерски, за опаковки), от неблагородни метали: 

8305 10 00 – Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори 

8306 Kамбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, 
неелектрически, от неблагородни метали; статуетки и други 
предмети за украса, от неблагородни метали; рамки за 
фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали; 
огледала от неблагородни метали: 

 – Статуетки и други предмети за украса: 

8306 29 – – Други 

8306 30 00 – Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала 

8307 Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните 
принадлежности: 

8307 90 00 – От други неблагородни метали 

8308 Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, 
кукички, капси и подобни артикули, от неблагородни метали, за 
облекла, обувки, чергила, чанти или всякакви видове конфекции 
или екипировки; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от 
неблагородни метали; перли и изрязани пайети, от неблагородни 
метали: 

8309 Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на 
винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки 
за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други 
приспособления за опаковане, от неблагородни метали: 

8309 90 – Други: 

8309 90 10 − − Kапсули за запушване или за пломбиране, от олово; капсули 
за запушване или пломбиране, от алуминий, с диаметър над 
21 mm 

8309 90 90 – – Други: 

ex 8309 90 90 – – – Различни от алуминиеви капачки за кенове за хранителни 
продукти или напитки 

8310 00 00 Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, 
букви и различни знаци, от неблагородни метали, с изключение 
на тези от № 9405 

8311 Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от 
неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или 
напълнени с декапиращи средства или средства за разтопяване, 
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използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали 
или метални карбиди; телове и пръчки от агломериран прах, от 
неблагородни метали за метализация чрез пръскане: 

8311 30 00 – Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване или 
за газово заваряване, от неблагородни метали 

8415 Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи 
вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата 
и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се 
регулира отделно: 

8415 10 – Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от вида 
„split-system“ (с разделени елементи): 

8415 10 90 – – От вида „split-system“ (с разделени елементи) 

 – Други: 

8415 82 00 – – Други, с устройство за охлаждане: 

ex 8415 82 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8415 83 00 – – Без устройство за охлаждане: 

ex 8415 83 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8415 90 00 – Части: 

ex 8415 90 00 – – Различни от частите за климатизиращо оборудване от 
подпозиции № 8415 81, 8415 82 или 8415 83, използвани при 
пътническите самолети 

8418 Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за 
охлаждане или замразяване, с електрическо или друго 
оборудване; топлинни помпи, различни от машините и 
апаратите за кондициониране на въздуха от позиция № 8415: 

8418 10 – Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни 
външни врати: 

8418 10 20 – – С вместимост, превишаваща 340 l: 

ex 8418 10 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 10 80 – – Други: 

ex 8418 10 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Части: 

8418 99 – – Други 

8419 Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с 
изключение на пещите и другите апарати от позиция 8514) за 
обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на 
температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, 
дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, 
пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация 
или охлаждане, различни от домакинските апарати; 
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неелектрически нагреватели за вода с моментално или 
акумулиращо загряване: 

 – Сушилни: 

8419 32 00 – – За дървен материал, хартиена маса, хартии или картони 

8419 40 00 – Апарати за дестилация или ректификация 

8419 50 00 – Топлообменници: 

ex 8419 50 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Друга техника, агрегати и оборудване: 

8419 89 – – Други: 

8419 89 10 – – – Охладителни кули и подобни съоръжения за директно 
охлаждане (без делителни стени) посредством рециркулация на 
водата 

8419 89 98 – – – Други 

8421 Центрофуги, включително сушилни с центрофуга или 
очистващи машини и апаратура, за течности или газове: 

 – Части: 

8421 91 00 – – За центрофуги, включително за центрофугалните 
изстисквачки: 

ex 8421 91 00 – – – Различни от апаратите от подпозиция № 8421 19 94 и 
различни от центрофугите за нанасяне на фотографски емулсии 
на LCD субстратите от подпозиция № 8421 19 99 

8421 99 00 – – Други 

8424 Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване 
или пулверизиране на течни или прахообразни материали; 
пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни 
апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и 
подобни апарати за изхвърляне на струи: 

8424 30 – Пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни 
апарати за изхвърляне на струи 

 – Други апарати: 

8424 81 – – Селскостопански или градинарски 

8425 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове: 

 – Полиспасти, лебедки и кабестани от видовете, използвани за 
повдигане на превозни средства: 

8425 19 – – Други: 

8425 19 20 – – – Задействани ръчно, с верига: 

ex 8425 19 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8425 19 80 – – – Други: 
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ex 8425 19 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8426 Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни 
кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или 
за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, 
контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове: 

 – Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове, 
претоварващи мостове и контейнерообработващи (обкрачващи) 
кари: 

8426 11 00 – – Мостови подвижни кранове на фиксирани опори 

8426 20 00 – Кулокранове 

8427 Автоподемници; други работни камиони, снабдени с подемни 
съоръжения и съоръжения за товарене и разтоварване: 

8428 Други машини и устройства за повдигане, товарене, 
разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, 
ескалатори, транспортьори, въжени линии): 

8428 10 – Асансьори и скипови подемници: 

8428 10 20 – – Електрически: 

ex 8428 10 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8428 10 80 – – Други: 

ex 8428 10 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8430 Други машини и устройства за терасиране, изравняване, 
подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или 
извличане на почвата, на рудите или на минералите; 
пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; 
машини за почистване на сняг (несамоходни): 

 – Други машини за сондиране или пробиване: 

8430 49 00 – – Други 

8430 50 00 – Други машини и устройства, самоходни 

8450 Перални машини, включително с устройство за сушене: 

8450 20 00 – Машини с капацитет, превишаващ 10 kg сухо бельо: 

8450 90 00 – Части 

8465 Инструментални машини (включително машините за забиване 
на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по 
друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди 
пластмаси или подобни твърди материали: 

8465 10 – Машини, които могат да извършват различни видове 
обработващи операции, без смяна на инструментите между 
операциите 

 – Други: 
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8465 91 – – Шевни машини 

8465 92 00 – – Машини за заглаждане или стъргане; машини за фрезоване 
или орнаментиране 

8465 93 00 – – Машини за шлифоване или полиране 

8465 94 00 – – Машини за огъване или съединяване 

8465 95 00 – – Машини за пробиване или дълбане 

8465 96 00 – – Машини за цепене, за нарязване или за развиване 

8465 99 – – Други: 

8465 99 90 – – – Други 

8470 Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни 
функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и 
онагледяване на информацията; счетоводни машини, 
пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за 
автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи 
сметачно устройство; автоматични регистриращи касови 
апарати: 

8470 50 00 – Автоматични регистриращи касови апарати 

8474 Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, 
промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на 
пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали 
(включително праховете и кашите); машини за 
агломериране,формоване или отливане на твърди минерални 
горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални 
материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за 
изработване на пясъчни леярски форми: 

8474 20 – Машини и апарати за раздробяване или смилане: 

 – Машини и апарати за смесване или омесване: 

8474 31 00 – – Бъркачки за бетон или хоросан 

8474 90 – Части 

8476 Автоматични машини за продажба на стоки (например 
пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), 
включително машините за размяна на монети: 

 – Автоматични машини за продажба на напитки: 

8476 21 00 – – Със затоплящо или охлаждащо устройство 

8476 90 00 – Части 

8479 Механични машини и апарати, имащи специфична функция, 
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава: 

8479 50 00 – Индустриални роботи, неупоменати, нито включени другаде 

8480 Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските 
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форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали 
(различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални 
материали, каучук или пластмаси: 

8480 30 – Модели за леярски форми: 

8480 30 90 – – Други 

8480 60 – Леярски форми за минерални материали 

 – Леярски форми за каучук или за пластмаси: 

8480 71 00 – – За леене под налягане или формоване чрез пресоване 

8480 79 00 – – Други 

8481 Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, 
котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително 
редуцирвентили и термостатни вентили: 

8481 10 – Редуцирвентили: 

8481 20 – Вентили за масленохидравлични или пневматични 
трансмисии: 

8481 30 – Възвратни клапани: 

8481 40 – Преливни или предпазни клапани: 

8481 80 – Други устройства: 

 – – Други: 

 – – – Регулиращи вентили: 

8481 80 51 – – – – За температура 

 – – – Други: 

8481 80 81 – – – – Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове 

8482 Сачмени, ролкови или иглени лагери: 

8482 30 00 – Ролкови лагери с бъчвообразни ролки 

8482 50 00 – Други лагери с цилиндрични ролки 

8483 Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите 
валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; 
зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или 
ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и 
скоростни регулатори, включително хидравличните 
преобразуватели; маховици и ролки, включително 
полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, 
включително шарнирните съединители: 

8483 10 – Трансмисионни валове (включително гърбичните и 
коляновите валове) и колена: 

8483 10 95 – – Други: 

ex 8483 10 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8483 20 – Лагерни кутии (опори) с вградени лагери: 

8483 20 90 – – Други 

8483 30 – Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки: 

 – – Лагерни кутии: 

8483 30 32 – – – За сачмени, ролкови или иглени лагери: 

ex 8483 30 32 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 30 38 – – – Други: 

ex 8483 30 38 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела 
и други трансмисионни елементи представени самостоятелно; 
сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, 
мултипликатори и скоростни регулатори, включително 
хидравличните преобразуватели: 

 – – Зъбни предавки (различни от фрикционни колела): 

8483 40 21 – – – С цилиндрични зъбни колела: 

ex 8483 40 21 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 23 – – – С конусни или цилиндричноконусни зъбни колела: 

ex 8483 40 23 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 25 – – – С червячно зъбно колело: 

ex 8483 40 25 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 29 – – – Други: 

ex 8483 40 29 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Скоростни кутии и други изменители на скоростта: 

8483 40 51 – – – С червячно зъбно колело: 

ex 8483 40 51 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 59 – – – Други: 

ex 8483 40 59 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 50 – Маховици и ролки, включително полиспастните ролки: 

8483 50 20 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана: 

ex 8483 50 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 50 80 – – Други: 

ex 8483 50 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 90 – Зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени 
самостоятелно; части: 

 – – Други: 
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8483 90 81 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана: 

ex 8483 90 81 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 90 89 – – – Други: 

ex 8483 90 89 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8484 Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от 
уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове 
или подобни опаковки; механични уплътнители: 

8484 90 00 – Други: 

ex 8484 90 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 Електро-трансформатори, статични преобразуватели (например 
токоизправители) и индуктори: 

8504 40 – Статични преобразуватели: 

8504 40 30 – – От видовете, използвани с апаратите за телекомуникация, 
автоматичните машини за обработка на информация и техните 
единици: 

ex 8504 40 30 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8505 Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени 
да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, 
държатели и подобни магнитни или електромагнитни 
приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, 
скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни 
глави: 

8505 90 – – Други, включително частите: 

8505 90 10 – – Електромагнити 

8510 Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден 
електрически двигател: 

8510 10 00 – Машинки за бръснене 

8510 20 00 – Машинки за подстригване на коса 

8510 30 00 – Машинки за епилация 

8512 Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с 
изключение на артикулите от № 8539), стъклочистачки и 
електрически устройства против замръзване и изпотяване, от 
видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или 
автомобили: 

8512 20 00 – Други апарати за осветление или за визуална сигнализация 

8512 30 – Апарати за звукова сигнализация: 

8512 30 10 – – Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби, 
от видовете, използвани за автомобилни превозни средства 
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8512 90 – Части 

8513 Портативни електрически лампи, предназначени да 
функционират с помощта на собствен източник на енергия 
(например с батерии, акумулатори, магнети), различни от 
осветителните апарати от № 8512 

8516 Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; 
електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата 
или за подобни приложения; електронагревателни апарати за 
фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши 
за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други 
електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, 
различни от тези в № 8545: 

8519 29 – Електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата 
или за подобни приложения: 

8516 29 10 – – Други: 

8517 Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни 
мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване 
или приемане на глас, образ или други данни, включително 
апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива 
като LAN или WAN мрежи), различни от тези от позиции 
№ 8443, 8525,8527 или 8528: 

 – Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни 
мрежи или за други безжични мрежи: 

8517 11 00 – – Апарати за жична телефония с безжични слушалки 

8517 18 00 – – Други 

 – Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или 
други данни, включително апаратите за комуникация в жични 
или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи): 

8517 61 00 – – Базови станции 

8517 62 00 – – Апарати за приемане, преобразуване, предаване или 
регенериране на глас, образ или на други данни, включително 
апаратите за комутация и за маршрутизация 

8517 70 – Части: 

 – – Антени и антенни отражатели от всички видове; части 
предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули: 

8517 70 11 – – – Антени за радиотелефония или радиотелеграфия: 

ex 8517 70 11 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8521 Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, 
дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер): 

8521 10 – С магнитни ленти: 
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8521 10 95 – – Други: 

ex 8521 10 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8523 Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез 
полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители за 
записване или за аналогични записвания, със или без запис, 
включително галваничните матрици и форми за производство на 
дискове, с изключение на продуктите от глава 37 

 – Магнитни носители: 

8523 21 00 – – Карти, съдържащи магнитна лента 

8523 29 – – Други: 

 – – – Магнитни ленти; магнитни дискове: 

 – – – – Други: 

8523 29 33 – – – – – За възпроизвеждане на команди, данни, звук и образ, 
записани в двоична форма четима от машина, които могат да 
бъдат обработвани или да позволяват диалог с потребителя 
посредством автоматична машина за обработка на 
информацията: 

ex 8523 29 33 – – – – – – С ширина, превишаваща 6,5 mm 

8523 29 39 − − − − − Други: 

ex 8523 29 39 – – – – – – С ширина, превишаваща 6,5 mm 

8523 40 – Оптични носители: 

 – – Други: 

 – – – Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи: 

8523 40 25 – – – – За възпроизвеждане на явления, различни от звук или 
образ 

 – – – – Само за възпроизвеждане на звук: 

8523 40 39 − − − − − С диаметър, превишаващ 6,5 cm 

 – – – – Други: 

 − − − − − Други: 

8523 40 51 − − − − − − DVD (Digital Versatile Disk) дискове 

8523 40 59 − − − − − − Други 

8525 Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, със 
или без вграден приемателен апарат или апарат за записване или 
за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови 
фотоапарати и видеорекордери: 

8525 60 00 – Предавателни апарати с вграден приемателен апарат 

8525 80 – Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи 
видеокамери: 
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 – – Телевизионни камери: 

8525 80 19 – – – Други 

8525 80 30 – – Цифрови фотоапарати 

 – – Записващи видеокамери: 

8525 80 99 – – – Други 

8531 Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация 
(например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за 
предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от 
№ 8512 или 8530: 

8531 10 – Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби 
или пожар и подобни апарати: 

8531 10 30 – – От видовете, използвани за сгради 

8531 10 95 – – Други: 

ex 8531 10 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8531 90 – Части: 

8531 90 85 – – Други 

8536 Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, 
включване или свързване на електрически вериги (например 
прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, 
високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, 
фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за 
напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични 
влакна, снопове или кабели от оптични влакна: 

8536 90 – Други апарати: 

8536 90 10 – – Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели 

8543 Механични машини и апарати, имащи специфична функция, 
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава: 

8543 70 – Други машини и апарати: 

8543 70 30 – – Антенни усилватели 

 – – Солариуми и подобни апарати за добиване на тен: 

 – – – Функциониращи с флуоресцентни тръби с ултравиолетови 
А лъчи: 

8543 70 55 − − − − Други 

8543 70 90 – – Други 

8544 Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други 
изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно 
оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от 
оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори 
съдържащи електрически проводници или снабдени с части за 
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свързване: 

 – Други електрически проводници, за напрежение, 
непревишаващо 1 000 V: 

8544 42 – – Снабдени с части за свързване: 

8544 42 10 – – – От видовете, използвани за телекомуникация: 

ex 8544 42 10 – – – – За напрежение, непревишаващо 80 V 

8544 49 – – Други: 

8544 49 20 – – – От видовете, използвани за телекомуникация, за 
напрежение, непревишаващо 80 V 

8703 Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, 
предназначени основно за транспорт на хора (различни от тези в 
позиция № 8702), включително товаропътническите и 
състезателните коли: 

8703 10 – Превозни средства, специално предназначени за придвижване 
върху сняг; специални превозни средства за транспорт на хора 
върху игрищата за голф и подобни превозни средства 

8703 90 – Други 

8707 Каросерии (включително кабините), за моторни превозни 
средства от позиции № 8701—8705: 

8707 10 – За моторните превозни средства по позиция № 8703: 

8707 10 90 – – Други 

8709 Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, 
използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, 
за транспорт на стоки на къси разстояния; кари влекачи от 
видовете, използвани в гарите; техните части 

8711 Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със 
спомагателен двигател, с или без странични кошове; странични 
кошове 

8711 20 – С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm3, но 
непревишаващ 250 cm3 

8711 30 – С бутален двигател с работен обем, превишаващ 250 cm3, но 
непревишаващ 500 cm3 

8711 40 00 – С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 500 cm3, но 
непревишаващ 800 cm3 

8716 Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; 
други неавтомобилни превозни средства; техните части: 

 – Други ремаркета и полуремаркета за транспортиране на стоки:

8716 39 – – Други: 

 – – – Други: 



BG 101   BG 

Код по КН Описание на стоката 

 – – – – Нови: 

 − − − − − Други: 

8716 39 59 − − − − − − Други 

8901 Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, 
шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки: 

8901 90 – Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, 
предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки: 

 – – Други: 

8901 90 91 – – – Без механично задвижване 

8901 90 99 – – – С механично задвижване 

8903 Яхти и други съдове за развлечение или спорт, лодки за гребане 
и канута: 

 – Други: 

8903 99 – – Други: 

8903 99 10 − − − С единично тегло, непревишаващо 100 kg 

 – – – Други: 

8903 99 99 − − − − С дължина, превишаваща 7,5 m 

9001 Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от 
оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи 
материали на листове или на плочи; лещи (включително 
контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи 
от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от 
оптически необработено стъкло: 

9001 10 – Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна: 

9001 10 90 – – Други 

9003 Рамки за очила или подобни артикули и техните части: 

 – Рамки: 

9003 11 00 – – От пластмаса 

9003 19 – – От други материали: 

9003 19 30 – – – От неблагородни метали 

9003 19 90 – – – От други материали 

9028 Броячи за газове, течности или електричество, включително 
броячите за тяхното еталониране: 

9028 90 – Части и принадлежности: 

9028 90 90 – – Други 

9107 00 00 Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се 
задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников 
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механизъм или със синхронен двигател 

9401 Столове и седалки (различни от тези по позиция № 9402), които 
се разгъват или не в легла и техните части: 

9401 10 00 – Седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни 
средства: 

ex 9401 10 00 – Различни от необлицованите с кожа, използвани при 
пътнически самолети 

9405 Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, 
неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, 
светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни 
артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен 
източник, и техните части, неупоменати, нито включени 
другаде: 

9405 60 – Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни 
табели и подобни артикули: 

9405 60 80 – – От други материали: 

ex 9405 60 80 – – – Различни от неблагородните метали, използвани при 
пътнически самолети 

 – Части: 

9405 99 00 – – Други: 

ex 9405 99 00 – – Различни от частите от подпозиции № 9405 10 или 9405 60 
или 8415 83 от неблагородни метали, използвани при 
пътническите самолети 

9406 00 Сглобяеми конструкции: 

 – Други: 

 – – От желязо или от стомана: 

9406 00 31 – – – Оранжерии 

9506 Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, 
атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или 
игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в 
настоящата глава; басейни: 

 – Ски за сняг и друго оборудване за практикуването на зимен 
ски спорт: 

9506 11 – – Ски 

9506 12 00 – – Автомати за ски 

9506 19 00 – – Други 

 – Водни ски, сърф бордове, сърфове с платна и друго 
оборудване за водни спортове: 

9506 21 00 – – Сърфове 
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9506 29 00 – – Други 

 – Стикове за голф и друго оборудване за голф: 

9506 31 00 – – Kомплекти от стикове 

9506 32 00 – – Топки 

9506 39 – – Други 

9506 40 – Артикули и оборудване за тенис на маса 

 – Ракети за тенис, бадминтон или подобни спортове, дори без 
корди: 

9506 51 00 – – Ракети за тенис, дори без корди 

9506 59 00 – – Други 

 – Топки и топчета, различни от топките за голф или за тенис на 
маса: 

9506 61 00 – – Топки за тенис 

9506 62 – – Надуваеми: 

9506 62 10 – – – От кожа 

9506 69 – – Други 

9506 70 – Kънки за лед и ролкови кънки, включително обувките, към 
които са закрепени кънките: 

9506 70 10 – – Кънки за лед 

9506 70 90 – – Части и принадлежности 

 – Други: 

9506 91 – – Артикули и оборудване за физическа култура, гимнастика 
или атлетика 

9506 99 – – Други 

9507 Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за 
риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки 
(различни от тези от позиции № 9208 или 9705) и подобни 
артикули за лов: 

9507 30 00 – Макари за риболов 

9606 Kопчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за 
копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета 

9507 Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за 
риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки 
(различни от тези от позиции № 9208 или 9705) и подобни 
артикули за лов: 

9507 20 – Въдичарски кукички, дори монтирани върху повод 
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Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

ПРИЛОЖЕНИЕ I (б) 

Тарифни отстъпки на Сърбия за промишлени продукти на 
Общността 

Посочени в член 21 от ССА 

Митата ще бъдат намалени както следва: 

а) на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде 
намалено на 80 % от базисното мито; 

б) на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на 
споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 60 % от базисното мито; 

в) на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, 
митото за внос ще бъде намалено на 40 % от базисното мито; 

г) на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на споразумението, 
митото за внос ще бъде намалено на 20 % от базисното мито; 

д) останалите мита за внос ще бъдат премахнати на 1 януари от четвъртата година 
след влизане в сила на споразумението. 

Код по КН Описание на стоката 

2915 Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните 
анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните 
халогено-, сулфо-, нитро или нитрозопроизводни: 

 – Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхидрид: 

2915 21 00 – – Оцетна киселина 

2930 Органични тиосъединения: 

2930 90 – Други: 

2930 90 85 – – Други: 

ex 2930 90 85 – – – Дитиокарбонати (xanthates) 

3208 Бои и лакове (включително елементи и политури) на основата на 
синтетични полимери или химически модифицирани естествени 
полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда 
разтвори, дефинирани в забележка 4 в настоящата глава: 

3208 20 – На основата на акрилни или винилни полимери 

3208 90 – Други: 

 – – Разтвори, дефинирани в забележка 4 в настоящата глава: 
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3208 90 11 − − − Полиуретан, получен от 2,2’-(третичен бутилимино) 
диетанол и от 4,4’-метилендициклохексилдиизоцианат, под 
формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 
48 % или повече полимер 

3208 90 19 – – – Други: 

ex 3208 90 19 − − − − Различни от: 
- лакове за електрическа изолация, базирани на полиуретан (PU):
2,2- (тетрабитиламино)диетанол I 4,4 метилендициклохексил, 
разтворен в N,N-диметилацетамид с тегловно съдържание на 
твърди вещества равно на или превишаващо 20 % (не повече от 
36%); 
- лакове за електрическа изолация, базирани на полиестерамиди 
(PEI): Кополимер p-крезол и дидинилбензин под формата на 
разтвор в N,N-диметил-ацетамид с тегловно съдържание на 
твърди вещества равно на или превишаващо 25 % (не повече от 
40%); 
- лакове за електрическа изолация, базирани на полиамидимид 
(PAI): анхидрид на триметилдиизоцианатна киселина под 
формата на разтвор на N-метилпиралидон с тегловно 
съдържание на твърди вещества равно на или превишаващо 
25 % (не повече от 40%) 

 – – Други: 

3208 90 91 – – – На базата на синтетични полимери 

3208 90 99 – – – На базата на химически модифицирани естествени 
полимери 

3209 Бои и лакове (включително емайли и политури) на основата на 
синтетични полимери или химически модифицирани естествени 
полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда 

3304 Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за 
поддържане на кожата (различни от медикаментите), 
включително препарати за предпазване от слънце и препарати за 
получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или 
педикюр: 

 – Други: 

3304 99 00 – – Други 

3305 Препарати за поддържане на косата: 

3305 10 00 – Шампоани 

3306 Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или 
зъбите, включително праховете и пастите за улесняване 
прилепването на зъбните протези; конци, използвани за 
почистване на зъбите (зъбни конци), представени в единични 
опаковки за продажба на дребно: 
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3306 10 00 – Пасти за зъби 

3306 90 00 – Други 

3307 Препарати за преди бръснене, за бръснене и за след бръснене, 
дезодоранти, продукти за вана, депилатори и други 
парфюмерийни, козметични и тоалетни продукти, които не са 
посочени или включени другаде, освежители за стая, 
ароматизирани или с дезинфекциращи свойства или не: 

 – Препарати за ароматизиране или освежаване на помещения, 
включително ароматни препарати, използвани по време на 
религиозни церемонии: 

3307 41 00 – – „Агарбати“ и други благовонни препарати, действащи при 
горене 

3401 Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, 
употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори 
съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и 
препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и 
пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; 
хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или 
покрити със сапун или детергенти: 

3401 20 – Сапуни под други форми 

3401 30 00 – Повърхностноактивни органични продукти и препарати, за 
миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за 
продажба на дребно, дори и съдържащи сапун 

3402 Повърхностно активни органични вещества (различни от 
сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати 
(включително спомагателните) и почистващи препарати, дори 
съдържащи сапун, различни от включените в позиция № 3401: 

3402 20 – Препарати, пригодени за продажба на дребно 

3402 90 – Други: 

3402 90 90 – – Перилни препарати и почистващи препарати 

3405 Гланц и кремове за обувки, мебели, подове, мека мебел, стъкло 
или метал, шлифоващи пасти и пудри и подобни препарати 
(независимо дали под формата на хартия, вата, кече, не тъкани, 
пенопласт или пореста гъба, импрегнирани, обмазани или 
покрити с такива препарати или не), с изключение на 
парафините по позиция № 3404 

3406 00 Свещи, вощеници и подобни 
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3407 00 00 Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления 
(пластелини); състави, наречени „зъболекарски восъци“, 
представени в асортименти, в опаковки за продажба на дребно 
или на плочки, подкови, пръчици или в подобни форми; други 
състави, използвани в зъболекарството на базата на гипс (от 
калциран гипс или калциев сулфат): 

ex 3407 00 00 – Различни от препаратите за употреба в зъбната кухина 

3506 Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви 
продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на 
дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg: 

3506 10 00 – Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за 
продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 
1 kg: 

 – Други: 

3506 99 00 – – Други 

3604 Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу 
градушка и сигнални огньове, и други пиротехнически 
артикули: 

3604 90 00 – Други 

3606 Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; 
артикули от възпламенителни материали, упоменати в 
забележка 2 на настоящата глава: 

3606 10 00 – Течни горива и горива от втечнени газове от вида на 
използваните за запалки, представени в съдове със съдържание, 
непревишаващо 300 cm3 

3606 90 – Други: 

3606 90 90 – – Други 

3808 Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, 
инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, 
дезинфекционни срества и други подобни, представени във 
форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на 
препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, 
съдържащи сяра, и хартиени мухоловки 

3825 Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея 
промишлености, неупоменати, нито включени другаде; битови 
отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, 
упоменати в забележка 6 в настоящата глава: 

3825 90 – Други: 

3825 90 10 – – Алкални железни оксиди за пречистване на газове 

3915 Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси 
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3916 Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на 
напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, 
прътове и профили, повърхностно обработени или не, но не 
обработени по друг начин: 

3916 10 00 – От полимери на етилена 

3916 20 – От полимери на винилхлорида: 

3916 20 90 – – Други 

3916 90 – От други пластмаси: 

 – – От продукти на изомеризационна полимеризация или на 
кондензационна полимеризация, дори химически 
модифицирани: 

3916 90 11 – – – От полиестер 

3916 90 13 – – – От полиамиди 

3916 90 15 – – – От аминосмоли 

3916 90 19 – – – Други 

 – – От продукти на присъединителна полимеризация: 

3916 90 51 – – – От полимери на пропилена 

3916 90 59 – – – Други 

3917 Тръби и тръбопороводи и техни приспособления (например, 
съединения, колена, фланци) от пластмаса: 

 – Тръби и тръбопроводи, не гъвкави: 

3917 21 – – От полимери на етилена: 

3917 21 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на 
напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но 
необработени по друг начин 

3917 21 90 – – – Други: 

ex 3917 21 90 – – – – Различни от снабдените с принадлежности, използвани 
при пътнически самолети 

3917 22 – – От полимери на пропилена: 

3917 22 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на 
напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но 
необработени по друг начин 

3917 22 90 – – – Други: 

ex 3917 22 90 – – – – Различни от снабдените с принадлежности, използвани 
при пътнически самолети 

3917 23 – – От полимери на винилхлорида: 
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3917 23 10 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на 
напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но 
необработени по друг начин 

3917 23 90 – – – Други: 

ex 3917 23 90 – – – – Различни от снабдените с принадлежности, използвани 
при пътнически самолети 

3917 29 – – От други пластмаси 

 – Други тръби и маркучи: 

3917 32 – – Други, неподсилени или по друг начин комбинирани с други 
материали, без принадлежности: 

 – – – Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на 
напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но 
необработени по друг начин: 

3917 32 10 – – – – От продукти на изомеризационна полимеризация или на 
кондензационна полимеризация, дори химически модифицирани

 – – – – От продукти на присъединителна полимеризация: 

3917 32 31 – – – – – От полимери на етилена 

3917 32 35 – – – – – От полимери на винилхлорида: 

ex 3917 32 35 − − − − − − Различни от използваните за диализатор 

3917 32 39 – – – – – Други 

3917 32 51 − − − − Други 

 – – – Други: 

3917 32 99 − − − − Други 

3917 33 00 – – Други, неподсилени или по друг начин комбинирани с други 
материали, с принадлежности: 

ex 3917 33 00 – – – Различни от снабдените с принадлежности, използвани при 
пътнически самолети 

3917 39 – – Други 

3918 Подова настилка от пластмаса, дори самозалепваща или не, на 
рула или под формата на плочки; пластмасови облицовки за 
стени или тавани, определени в забележка 9 в настоящата глава 

3921 Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси: 

 – Порести продукти: 

3921 13 – – От полиуретани 

3921 14 00 – – От регенерирана целулоза 

3921 19 00 – – От други пластмаси 
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3923 Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; 
пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за 
затваряне: 

 – Торби, торбички, пликчета и фунийки: 

3923 29 – – От други пластмаси 

3923 30 – Дамаджани, бутилки, флакони и подобни артикули 

3923 40 – Ролки, шпули, бобини и подобни опори 

3923 50 – Тапи, похлупаци, капсули и други средства за затваряне: 

3923 50 10 – – Kапсули за запушване на бутилки 

3923 90 – Други 

3924 Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други 
домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули: 

3924 90 – Други 

3925 Пластмасови артикули за оборудване в строителството, 
неупоменати, нито включени другаде: 

3925 10 00 – Резервоари, вани и подобни контейнери с капацитет, 
превишаващ 300 l 

3925 90 – Други 

3926 Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от 
позиция № 3901 до позиция № 3914: 

3926 30 00 – Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни 

3926 40 00 – Статуетки и други предмети за украса 

3926 90 – Други: 

3926 90 50 – – Мрежи и подобни артикули за канализационните отточни 
тръби 

 – – Други: 

3926 90 92 – – – Произведени от листове 

3926 90 97 – – – Други: 

ex 3926 90 97 − − − − Различни от: 
– хигиенни и фармацевтични продукти (включително биберони 
за бебета); 
– заготовки за контактни лещи 

4003 00 00 Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове 
или ленти 

4004 00 00 Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори 
раздробени на прах или гранули 
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4009 Тръбички, тръби и маркучи от вулканизирана гума, различна от 
ебонит със или без приспособления (на пример връзки, колена, 
фланци): 

 — Неармирани или по друг начин комбинирани с други 
материали: 

4009 11 00 – – Без принадлежности 

4009 12 00 – – С принадлежности: 

ex 4009 12 00 – – – Различни от подходящите за пренос на газове или 
течности, използвани в гражданската авиация 

 – Армирани или комбинирани по друг начин единствено с 
метал: 

4009 21 00 – – Без принадлежности 

4009 22 00 – – С принадлежности: 

ex 4009 22 00 – – – Различни от подходящите за пренос на газове или 
течности, използвани в гражданската авиация 

 – Армирани или комбинирани по друг начин само с текстилни 
материали: 

4009 31 00 – – Без принадлежности 

4009 32 00 – – С принадлежности: 

ex 4009 32 00 – – – Различни от подходящите за пренос на газове или 
течности, използвани в гражданската авиация 

 – Армирани или по друг начин комбинирани с други материали:

4009 41 00 – – Без принадлежности 

4009 42 00 – – С принадлежности: 

ex 4009 42 00 – – – Различни от подходящите за пренос на газове или 
течности, използвани в гражданската авиация 

4010 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран 
каучук: 

 – Транспортни ленти: 

4010 12 00 – – Подсилени само с текстилни материали 

4010 19 00 – – Други 

 – Трансмисионни ремъци: 

4010 31 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно 
сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната 
страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm 
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4010 32 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно 
сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката 
от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 
180 сm 

4010 33 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно 
сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната 
страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm 

4010 34 00 – – Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно 
сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката 
от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 
240 сm 

4010 35 00 – – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с 
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 
60 сm, но непревишаваща 150 сm 

4010 36 00 – – Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с 
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 
150 сm, но непревишаваща 198 сm 

4010 39 00 – – Други 

4011 Пневматични гуми от каучук, нови: 

4011 10 00 – От видовете, използвани за пътнически автомобили 
(включително товаро-пътническите и състезателните 
автомобили) 

4011 20 – От видовете, използвани за автобуси или камиони: 

4011 20 90 – – С индекс на натоварване, надвишаващ 121 

ex 4011 20 90 – – – За джанти с диаметър, непревишаващ 61 cm 

4011 40 – От видовете, използвани за мотоциклети 

4011 50 00 – От видовете, използвани за велосипеди 

 – Други, с рисунка „рибена кост“ или други подобни рисунки: 

4011 69 00 – – Други 

 – Други: 

4011 99 00 – – Други 

4013 Вътрешни гуми от каучук: 

4013 10 – От видовете, използвани за пътнически автомобили 
(включително товаро-пътническите и състезателните 
автомобили), автобуси или камиони: 

4013 10 90 – – От видовете, използвани за автобуси или камиони 

4013 20 00 – От видовете, използвани за велосипеди 

4013 90 00 – Други 
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4015 Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, 
ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), от вулканизиран 
невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба: 

 – Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст: 

4015 19 – – Други 

4015 90 00 – Други 

4016 Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук: 

 – Други: 

4016 91 00 – – Подови настилки и изтривалки 

4016 92 00 – – Гуми за изтриване 

4016 93 00 – – Уплътнители: 

ex 4016 93 00 – – – Различни от тези за технически цели, използвани при 
пътнически самолети 

4016 95 00 – – Други надуваеми артикули 

4016 99 – – Други: 

4016 99 20 – – – Kомпенсиращи съединители: 

ex 4016 99 20 – – – – Различни от тези за технически цели, използвани при 
пътнически самолети 

 – – – Други: 

 – – – – За превозните средства от № 8701 до № 8705: 

4016 99 52 – – – – – Части от каучук и метал 

4016 99 58 – – – – – Други 

 – – – – Други: 

4016 99 91 – – – – – Части от каучук и метал: 

ex 4016 99 91 – – – – – – Различни от тези за технически цели, използвани при 
пътнически самолети 

4016 99 99 − − − − − Други: 

ex 4016 99 99 – – – – – – Различни от тези за технически цели, използвани при 
пътнически самолети 

4017 00 Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, 
включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук 

4201 00 00 Сарашки или седларски артикули за всякакви животни 
(включително ремъци, поводи, наколенници, намордници, 
седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) 
от всякакъв вид материали 

4203 Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или 
възстановена кожа 
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4302 Щавени или обработени кожи (включително глави, опашки, 
лапи и други части или изрезки), не съшити или съшити (без 
добавяне на други материали), различни от тези по позиция 
№ 4303 

4303 Облекло, аксесоари за облекло и други изделия от кожа с косъм 

4304 00 00 Изкуствена кожа или изделия от нея: 

ex 4304 00 00 – Изделия от изкуствена кожа 

4410 Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand 
board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от 
дървен материал или от други дървесинни материали, дори 
агломерирани със смоли или с други органични свързващи 
вещества: 

 – От дърво: 

4410 11 – – Плоскост от дървесни частици: 

4410 11 10 – – – Необработени или само шлифовани 

4410 11 30 – – – Повърхностно покрити с импрегнирана с меламин хартия 

4410 11 50 – – – Повърхностно покрити с декоративни слоести плочи или 
листа от пластмаса 

4410 11 90 – – – Други 

4410 19 00 – – Други 

4410 90 00 – Други 

4411 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни 
материали, агломерирани със смоли или други органични 
свързващи вещества или неагломерирани: 

 – Влакнести плочи със средна плътност (MDF): 

4411 12 – – С дебелина, непревишаваща 5 mm: 

4411 12 10 – – – Без механична обработка и без повърхностно покритие: 

ex 4411 12 10 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4411 12 90 – – – Други: 

ex 4411 12 90 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4411 13 – – С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща 9 mm: 

4411 13 10 – – – Без механична обработка и без повърхностно покритие: 

ex 4411 13 10 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4411 13 90 – – – Други: 

ex 4411 13 90 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4411 14 – – С дебелина, превишаваща 9 mm: 

4411 14 10 – – – Без механична обработка и без повърхностно покритие: 
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ex 4411 14 10 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4411 14 90 – – – Други: 

ex 4411 14 90 – – – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

 – Други: 

4411 92 – – С плътност, превишаваща 0,8 g/cm3 

4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен 
материал: 

4412 10 00 – От бамбук: 

ex 4412 10 00 – – Шперплат, съставен изключително от дървесни листове 
(различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 
6 mm 

 – Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове 
(различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 
6 mm: 

4412 32 00 – – Друг, с най-малко един външен пласт от дървен материал, 
различен от иглолистния 

4412 39 00 – – Други 

4414 00 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други 
подобни: 

4414 00 10 – От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна 
забележка 2 на настоящата глава 

4418 Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително 
порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните 
шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал: 

4418 40 00 – Кофражи за бетониране 

4418 60 00 – Стълбове и греди 

4418 90 – Други: 

4418 90 10 – – От лепена слоеста дървесина 

4418 90 80 – – Други 

4421 Други изделия от дървен материал: 

4421 10 00 – Закачалки за облекла 

4421 90 – Други: 

4421 90 91 – – От влакнести плочи 

4602 Kошничарски изделия, изработени директно във форма, от 
материалите за плетене или конфекционирани с помощта на 
артикулите от № 4601; изделия от луфа: 

 – От растителни материали: 
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4602 11 00 – – От бамбук: 

ex 4602 11 00 – – – Kошничарски изделия, изработени директно във форма 

4602 12 00 – – От ратан: 

ex 4602 12 00 – – – Kошничарски изделия, изработени директно във форма 

4602 19 – – Други: 

 – – – Други: 

4602 19 91 – – – – Kошничарски изделия, изработени директно във форма 
от материали за плетене 

4808 Хартия и картон, рифеловани (с или без покрита с лепило 
повърхност), крепирани, гофрирани, релефни или перфорирани, 
на рула или листове, различни от хартията, описана по позиция 
№ 4803: 

4808 10 00 – Рифеловани хартия и картон, перфорирани или не 

4814 Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; трансперантна 
хартия за прозорци 

4818 Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна 
от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или 
санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm или 
нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване 
на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, 
бебешки пелени, дамски превръзки и хигиенни тампони, спални 
чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или 
болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от 
хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни 
влакна: 

4818 30 00 – Покривки и салфетки за маса 

4818 90 – Други 

4821 Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или 
не: 

4821 90 – Други 

4823 Друга хартия, картон, целулозна вата и ленти от целулозни 
влакна, отрязани по размер или форма други изделия от 
целулозен пулп; хартия, картон, целулозна вата или ленти от 
целулозни влакна: 

4823 70 — Формовани или пресовани изделия от целулозен пулп 

4907 00 Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в 
обръщение или предназначени да бъдат в обръщение в страната, 
в която имат или ще имат призната номинална стойност; 
обгербвана хартия; банкноти; чекове, акции или облигации и 
подобни ценни книжа 
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4909 00 Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с 
напечатани пожелания или лични съобщения, дори 
илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации: 

4909 00 10 – Пощенски картички, напечатани или илюстровани 

4911 Други печатни материали, включително картини и снимки: 

 – Други: 

4911 91 00 – – Kартини, гравюри и фотографии 

6401 Водонепропускливи обувки с външно ходило и горна част от 
каучук или от пластмаса, горните части на които не са нито 
фиксирани към ходилото, нито прикрепени чрез зашиване, 
занитване, закрепване с гвоздеи, винтове, щифтчета или 
подобни процеси: 

6401 10 – Обувки с метален предпазен накрайник 

 – Други обувки: 

6401 92 – – Покриващи глезена, но не и коляното 

6401 99 00 – – Други: 

ex 6401 99 00 – – – Различни от покриващите коляното 

6402 Други обувни изделия с външно ходило и горни части от гума 
или пластмаса: 

 – Спортни обувни изделия: 

6402 12 – – Обувки за ски и за сноуборд 

6402 19 00 – – Други 

6403 Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена 
или възстановена кожа и горна част от естествена кожа: 

 – Спортни обувни изделия: 

6403 12 00 – – Обувки за ски и за сноуборд 

6403 19 00 – – Други 

6403 20 00 – Обувни изделия с външно ходило от кожа и горна част, която 
се състои от кожени ленти през извивката на ходилото между 
пръстите и петата и около големия пръст на крака 

 – Други обувки с горна част от кожа: 

6403 59 – – Други: 

 – – – Други: 

 – – – – Обувки с предна, лицева част, съставена от каишки или 
изрязана на едно или повече места: 

6403 59 11 − − − − − Чиято най -голяма височина на тока, включително 
ходилото, превишава 3 cm 
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 – – – – – Други, с вътрешни ходила с дължина: 

6403 59 31 − − − − − − По-малко от 24 cm 

 − − − − − − 24 cm или повече: 

6403 59 35 − − − − − − − За мъже 

6403 59 39 − − − − − − − За жени 

6403 59 50 – – – – Пантофи и други домашни обувки 

 – – – – Други, с вътрешни ходила с дължина: 

6403 59 91 − − − − − По-малко от 24 cm 

 − − − − − 24 cm или повече: 

6403 59 95 − − − − − − За мъже 

6403 59 99 − − − − − − За жени 

6404 Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена 
или възстановена кожа и горна част от текстилни материали 

6406 Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани 
върху ходила, различни от външните ходила); подвижни 
вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; 
гети, гамаши и подобни артикули и техните части 

6506 Други шапки, дори гарнирани: 

6506 10 – Предпазни шапки: 

6506 10 10 – – От пластмаса 

6602 00 00 Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули

6603 Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от 
№ 6601 или 6602: 

6603 90 – Други: 

6603 90 90 – – Други 

6701 00 00 Kожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, 
пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, 
различни от продуктите от позиция № 0505 и от стволовете на 
перата, обработени 

6801 00 00 Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествени 
камъни (различни от шистите) 

6802 Обработени дялани или строителни камъни (различни от 
шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от 
позиция № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за 
мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори 
върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни 
(включително шистите), оцветени изкуствено 
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6803 00 Обработени естествени шисти и изделия от естествени или 
агломерирани шисти 

6806 Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, 
експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани 
минерални продукти; смеси и изделия от минерални материали, 
използвани като термични или звукови изолатори или за 
поглъщане на звука, с изключение на тези от позиции № 6811, 
6812, или от глава 69: 

6806 20 – Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и 
подобни експандирани минерални продукти, дори смесени 
помежду си 

6806 90 00 – Други 

6810 Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори 
армирани 

6813 Триещ материал и изделия от него (например листове, ролки, 
ленти, сегменти, дискове, шайби, подложки), които не са 
монтирани за спирачки, съединители или подобни с основа от 
азбест или други минерални вещества или от целулоза, 
независимо дали е комбинирана с текстил или други материали: 

6813 20 00 – Съдържащи азбест: 

ex 6813 20 00 – – Гарнитури за спирачки, различни от използваните при 
пътнически самолети 

 – Несъдържащи азбест: 

6813 81 00 – – Гарнитури за спирачки: 

ex 6813 81 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

6815 Изделия от камъни или от други минерални материали 
(включително въглеродните влакна, изделията от тях и 
изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде: 

 – Други изделия: 

6815 91 00 – – Съдържащи магнезит, доломит или хромит 

6815 99 – – Други: 

6815 99 10 – – – От огнеупорни материали, агломерирани посредством 
химическо свързващо вещество 

6815 99 90 – – – Други 

6902 Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични 
изделия за строителството, различни от тези от инфузорна 
силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст: 

6902 90 00 – Други: 

ex 6902 90 00 – – Различни от тези на базата на въглерод или цирконий 
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6904 Керамични строителни тухли, плочи за под, опорни или 
уплътняващи керемиди и подобни 

6905 Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на 
дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични 
изделия за строителството 

6906 00 00 Керамични тръби и съединения 

6908 Гланцирани керамични плочи и настилка, плочки за камина или 
стена; гланцирани керамични кубчета мозайка и подобни, със 
или без подложка: 

6908 90 – Други: 

 – – Други: 

 – – – Други: 

 – – – – Други: 

6908 90 99 – – – – – Други 

6909 Прибори и артикули от керамика за химически или други 
технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското 
стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт 
или амбалаж, от керамика: 

 – Керамични изделия за лабораторна, химическа или друга 
техническа употреба: 

6909 12 00 – – Артикули с твърдост, равна на 9 или повече по скалата на 
Моос 

6909 19 00 – – Други 

6909 90 00 – Други 

6911 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни 
потреби и хигиенни или тоалетни артикули от порцелан: 

6911 90 00 – Други 

6912 00 Предмети за сервиране на маса или за кухненски нужди, други 
домакински изделия и тоалетни изделия, от керамични 
материали, различни от порцелан или костен порцелан 

6913 Статуетки и други предмети за украса от керамични материали 

6914 Други керамични изделия: 

6914 90 – Други 

7007 Предпазно стъкло, състоящо се от закалено стъкло или 
формирано от срещуположно залепени листа: 

 – Подсилено (темперовано) предпазно стъкло: 

7007 11 – – С размер и форма, подходящи за използване при превозни 
средства, самолети, космически кораби или плавателни съдове 
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7007 19 – – Други: 

7007 19 20 – – – Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или 
с абсорбиращ или отразяващ слой 

7007 19 80 – – – Други 

 – Стъкла, образувани от залепени листа (слоести стъкла): 

7007 21 – – С размер и форма, подходящи за използване при превозни 
средства, самолети, космически кораби или плавателни съдове: 

7007 21 20 – – – С размери и форми, позволяващи употребата им в 
автомобилни превозни средства 

7007 21 80 – – – Други: 

ex 7007 21 80 – – – – Различни от непоставените в рамка предпазни стъкла, 
използвани при пътнически самолети 

7007 29 00 – – Други 

7008 00 Изолиращи стъкла за сгради с многослоести стени 
(стъклопакети) 

7009 Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за 
обратно виждане: 

7009 10 00 – Огледала за обратно виждане за превозни средства 

7010 Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, 
ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; 
буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други 
средства за затваряне, от стъкло: 

7010 90 – Други: 

 – – Други: 

 – – – Други, с номинална вместимост: 

 − − − − 2,5 l или повече: 

 − − − − − За хранителни продукти и напитки: 

 − − − − − − Бутилки: 

 – – – – – – – От неоцветено стъкло, с номинална вместимост: 

7010 90 45 − − − − − − − − 0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l 

 – – – – – – – От оцветено стъкло, с номинална вместимост: 

7010 90 53 − − − − − − − − Повече от 0,33 l, но по-малко от 1 l. 

7010 90 55 − − − − − − − − 0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l 

7011 Kолби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без 
гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или 
други подобни: 

7011 90 00 – Други 



BG 122   BG 

Код по КН Описание на стоката 

7014 00 00 Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи 
(различни от тези от позиция № 7015), необработени оптически 

7015 Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени 
или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или 
с подобни форми, необработени оптически; кухи топки и 
сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла: 

7015 90 00 – Други 

7016 Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от 
пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за 
строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, 
дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; 
стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено 
„многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи, 
черупки или подобни форми: 

7016 10 00 – Kубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори върху 
подложка, за мозайки или подобни декорации 

7018 Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, 
имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и 
подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от 
бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; 
статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка 
стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните 
имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 
1 mm: 

7018 10 Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, 
имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и 
подобни артикули от стъкло 

7018 20 00 – Микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm 

7018 90 – Други: 

7018 90 90 – – Други 

7019 Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от 
тези материали (например прежди, тъкани): 

 – Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не: 

7019 11 00 – – Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща 50 mm 

 – Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани 
изделия: 

7019 39 00 – – Други 

7019 40 00 – Тъкани от ровинг 

 – Други тъкани: 
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7019 52 00 – – Широчина, превишаваща 30 сm, със сплитка лито, с тегло, 
по-малко от 250 g/m2, от нишки с линейна плътност на 
единочката 136 tex или по-малко 

7019 59 00 – – Други 

7020 00 Други изделия от стъкло: 

7020 00 05 – Kварцови тръби и подложки за реактори, предназначени за 
оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство 
на полупроводникови материали 

 – Други: 

7020 00 10 – – От топен кварц или друг вид кварцово стъкло 

7020 00 30 – – От стъкло, с коефициент на линейно разширение, 
непревишаващ 5 х 10–6 за градус по Kелвин в температурен 
диапазон между 0°С и 300°С 

7020 00 80 – – Други 

7117 Бижутерийна имитация: 

 – От неблагородни метали, дори посребрени, позлатени или 
платинирани: 

7117 19 – – Други: 

7117 19 10 – – – Съдържащи части от стъкло 

 – – – Несъдържащи части от стъкло: 

7117 19 99 − − − − Други 

7117 90 00 – Други 

7208 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, 
неплакирани, нито покрити: 

 – Други, на рулони, само горещовалцувани: 

7208 39 00 – – С дебелина, по -малка от 3 mm 

7216 Профили от желязо или от нелегирани стомани: 

 – Други: 

7216 91 – – Получени или завършени чрез студена обработка на 
плосковалцувани продукти 

7216 99 00 – – Други 

7217 Телове от желязо или от нелегирани стомани: 

7217 10 – Без галванично или друго покритие, полирани или не: 

 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

 – – – Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или 
по-голям от 0,8 mm 
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7217 10 39 − − − − Други 

7217 20 – Поцинковани: 

 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

7217 20 30 – – – Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или 
по-голям от 0,8 mm 

7217 20 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по -малко от 
0,6 % въглерод 

7302 Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: 
релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на 
сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи 
за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, 
накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и 
щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени 
за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите: 

7302 40 00 – Планки за челно свързване и основни плочи 

7302 90 00 – Други 

7310 Резервоари, бъчви, варели, бидони, кутии и подобни контейнери 
за всякакви материали (различни от сгъстен или втечнен газ), от 
желязо и стомана, с капацитет не повече от 300 l, с или без 
облицовка или топлоизолация, но не оборудвани с механично 
или топлинно оборудване: 

7312 Телени въжета, въжета, кабели, ленти с оплетка, такелажни 
вериги от желязо или стомана, които не са електрически 
изолирани: 

7312 10 – Телено въже, въжета и кабели: 

7312 10 20 – – От неръждаема стомана: 

ex 7312 10 20 – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

 – – Други, чийто най-голям размер на напречното сечение: 

 – – – Не превишава 3 mm: 

7312 10 49 – – – – Други: 

ex 7312 10 49 – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

 – – – Превишава 3 mm: 

 − − − − Въжета: 

7312 10 61 − − − − − Без покритие: 
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ex 7312 10 61 – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

 − − − − − С покритие: 

7312 10 65 – – – – – – Поцинковани: 

ex 7312 10 65 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 10 69 – − − − − − Други: 

ex 7312 10 69 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 90 00 – Други 

ex 7312 90 00 – – Различни от снабдените с принадлежности или изработените 
във вид на изделия, използвани при пътнически самолети 

7314 Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и 
решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени 
ламарини и ленти, от желязо или от стомана: 

7314 20 – Решетки, мрежи и огради, заварени при пресичането им, от тел 
с максимален размер на напречното сечение 3 mm или повече и 
с размер на отвора от 100 cm2 или повече 

 – Други мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване: 

7314 39 00 – – Други 

7317 00 Гвоздеи, кабърчета, кабърчета за чертежи, ребристи гвоздеи със 
спираловидно тяло, скоби (различни от тези по позиция № 8305) 
и подобни изделия, от желязо и стомана, с глави от друг 
материал или не, но изключващи такива изделия с глави от мед 

7318 Винтове, болтове, гайки, куки за винтове, нитове, шпонки, 
шплинтове, шайби (включително пружинни шайби) и подобни 
изделия, от желязо или стомана 

7320 Пружини и листа за пружини от желязо или стомана 

7321 Печки, скари, готварски печки (включително тези с 
допълнителни бойлери за отопление), барбекюта, кюмбета, 
газова горелка, нагревателни плочи и подобни не електрически 
домашни уреди и частите за тях, от желязо или стомана: 

 – Други уреди: 

7321 89 00 – – Други, включително уредите с твърди горива: 

ex 7321 89 00 – – – За твърдо гориво 
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7322 Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и 
техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и 
разпределители на горещ въздух (включително 
разпределителите, можещи също да функционират като 
разпределители на свеж или кондициониран въздух), с 
неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или 
въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или 
стомана: 

 – Радиатори и техните части: 

7322 11 00 – – От чугун 

7322 19 00 – – Други 

7323 Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от 
чугун, желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби 
(телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, 
полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана: 

 – Други: 

7323 91 00 – – От неемайлиран чугун 

7323 93 – – От неръждаема стомана 

7323 94 – – От емайлирани желязо или стомана: 

7323 94 10 – – – Артикули за сервиране 

7323 99 – – Други: 

7323 99 10 – – – Артикули за сервиране 

 – – – Други: 

7323 99 99 − − − − Други 

7324 Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, 
желязо или стомана: 

 – Вани: 

7324 21 00 – – От чугун, дори емайлирани 

7324 90 00 – Други, включително частите: 

ex 7324 90 00 – – Различни от санитарните принадлежности (без техните 
части), използвани при пътнически самолети 

7325 Други артикули от ковано желязо или стомана 

7326 Други изделия от желязо или стомана 

7403 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид: 

 – Медни сплави: 

7403 21 00 – – На основата на мед и цинк (месинг) 

7407 Медни продълговати заготовки, пръти и профили: 
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 − От медни сплави: 

7407 29 – – Други 

7408 Телове от мед: 

 – От рафинирана мед: 

7408 19 – – Други 

 − От медни сплави: 

7408 22 00 – – На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел 
и цинк (алпака) 

7410 Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, 
картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, 
непревишаваща 0,15 mm (без подложката): 

 – Без подложка: 

7410 11 00 – – От рафинирана мед 

7418 Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или 
тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (телени), 
кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или 
за аналогична употреба, от мед: 

7418 20 00 – Хигиенни или тоалетни артикули и техните части 

7419 Други изделия от мед: 

 – Други: 

7419 99 – – Други: 

7419 99 90 – – – Други 

7604 Алуминиеви продълговати заготовки, пръти и профили: 

 – От алуминиеви сплави: 

7604 29 – – Други: 

7604 29 10 – – – Пръти 

7605 Алуминиева тел: 

 – От несплавен алумнний: 

7605 19 00 – – Други 

 – От алуминиеви сплави: 

7605 21 00 – – Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 
7 mm 

7605 29 00 – – Други 

7608 Тръби от алуминий: 

7608 20 – От алуминиеви сплави: 

 – – Други: 
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7608 20 81 – – – Само горещоизтеглени: 

ex 7608 20 81 – – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за 
пренос на газове или течности, използвани в гражданската 
авиация 

7609 00 00 Алуминиеви тръбни или тръбопроводни съединения (например, 
муфи, колена, щуцери) 

7611 00 00 Алуминиеви резервоари, цистерни, вани и подобни контейнери 
за всякакви материали (различни от сгъстен или втечнен газ) с 
капацитет, превишаващ 300 l, облицовани или топлоизолирани, 
но които не са снабдени с механично или топлинно оборудване 

7612 Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове 
от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за 
опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените 
или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без 
механични или термични устройства, дори с вътрешна или 
топлоизолационна облицовка 

7613 00 00 Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове 

7614 Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без 
електрическа изолация 

7615 Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или 
тоалетни артикули и техните части, от алуминий; гъби (телени), 
кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или 
за аналогична употреба, от алуминий 

7616 Други артикули от алуминий 

8201 Ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти: 
Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, 
вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни 
инструменти за сечене или разцепване; градинарски ножици от 
всички видове; коси и сърпове, ножове за рязане на сено или 
слама, ножици за жив плет, клинове и други 

8202 Ръчни триони; листове за триони от всички видове 
(включително отрезните фрези и неназъбените остриета за 
рязане): 

8202 10 00 – Ръчни триони 

8205 Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане 
на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи 
и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, 
представляващи принадлежности или части за инструментални 
машини; наковални; преносими ковашки огнища; 
приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани 
ръчно или с педал 
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8206 00 00 Инструменти от две или повече по позиции от № 8202 до 
№ 8205, окомплектовани за продажба на дребно 

8207 Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или 
за инструментални машини (например за щамповане, 
щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, 
протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и 
дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и 
инструменти за пробиване на почвата или за сондаж: 

 – Инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за 
сондиране: 

8207 13 00 – – С работна част от металокерамики 

8207 19 – – Други, включително частите: 

8207 19 90 – – – Други 

8207 30 – Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или 
за щанцоване 

8207 40 – Инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби 

8207 50 – Инструменти за пробиване 

8207 60 – Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне 

8207 70 – Инструменти за фрезоване 

8207 80 – Инструменти за струговане 

8207 90 – Други сменяеми инструменти: 

 – – С работна част от други материали: 

8207 90 30 – – – Отвертки-наставки 

8207 90 50 – – – Инструменти за нарязване на зъбни колела 

 – – – Други, с работна част: 

 − − − − От металокерамики: 

8207 90 71 − − − − − За обработка на метали 

8207 90 78 – – – – – Други 

 – – – – От други материали: 

8207 90 91 − − − − − За обработка на метали 

8207 90 99 – – – – – Други 

8208 Ножове и режещи остриета, за машини или за механични уреди 

8209 00 Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за 
инструменти, немонтирани, от металокерамики 

8211 Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или 
назъбени, включително и малките затварящи се косери за 
градинарството и техните остриета: 
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8211 10 00 – Комплекти 

 – Други: 

8211 91 – – Ножове за хранене с неподвижно острие 

8211 92 00 – – Други ножове с неподвижно острие 

8211 93 00 – – Други ножове, различни от ножовете с неподвижно острие, 
включително и малките затварящи се косери 

8211 94 00 – – Остриета 

8212 Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително 
заготовките на ленти) 

8213 00 00 Ножици с двойни рамене и техните остриета 

8214 Други ножарски артикули (например машинки за стригане, 
остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски 
брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и 
комплекти от инструменти за маникюр или педикюр 
(включително пили за нокти) 

8215 Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на 
пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, 
щипки за захар и подобни артикули: 

8215 10 – Комплекти от различни изделия, съдържащи поне едно 
изделие с покритие от благороден метал 

8215 20 – Други комплекти от различни предмети 

 – Други: 

8215 99 – – Други 

8301 Kатинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) 
от неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи 
брава, от неблагородни метали; ключове за тези артикули от 
неблагородни метали: 

8301 10 00 – Катинари 

8301 30 00 – Брави от видовете, използвани за мебели 

8301 40 – Други брави; резета 

8301 50 00 – Kлючалки и ключалки с обков, имащи брава 

8301 60 00 – Части 

8301 70 00 – Отделно представени ключове 
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8302 Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали 
за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, 
каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и 
други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за 
шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни 
метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни 
метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от 
неблагородни метали: 

8302 30 00 – Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за автомобили 

 – Други гарнитури, обкови и подобни артикули: 

8302 41 00 – – За сгради 

8305 Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, 
канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за 
отбелязване и подобни канцеларски предмети, от неблагородни 
метали; телчета за телбод машинки (например канцеларски, 
тапицерски, за опаковки), от неблагородни метали: 

8305 20 00 – Телчета за телбод машинки 

8305 90 00 – Други, включително частите 

8307 Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните 
принадлежности: 

8307 10 00 – От желязо или от стомана: 

ex 8307 10 00 – – Различни от снабдените с принадлежности, използвани при 
пътнически самолети 

8309 Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на 
винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки 
за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други 
приспособления за опаковане, от неблагородни метали: 

8309 10 00 – Отварачки 

8311 Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от 
неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или 
напълнени с декапиращи средства или средства за разтопяване, 
използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали 
или метални карбиди; телове и пръчки от агломерирани 
неблагородни метали на прах, използвани за метализация чрез 
шприцоване: 

8311 10 – Обмазани електроди за електродъгово заваряване от 
неблагородни метали: 

8311 20 00 – Електродни заваръчни пръчки от неблагороден метал за 
електродъгово заваряване 
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8402 Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за 
централно отопление, които са предназначени за едновременно 
получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с 
прегрята вода“: 

 – Парни котли и други парогенериращи котли: 

8402 11 00 – – Водотръбни котли с произоводство на пара, надхвърлящо 45 
тона на час 

8402 12 00 – – Водотръбни котли с часово производство на пара, 
непревишаващо 45 t 

8402 19 – – Други парогенериращи котли, включително хибридни котли:

8402 20 00 – Котли „с прегрята вода“ 

8403 Котли за централно парно отопление, различни от тези по 
позиция № 8402 

8404 Спомагателни устройства за котлите от позиция № 8402 или 
№ 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за 
почистване от сажди или за рекуперация на газове); 
кондензатори за парни машини: 

8404 10 00 – Допълнителни съоръжения за използване с котли по позиция 
№ 8402 или № 8403 

8404 20 00 – Кондензатори за пара или други парни силови агрегати 

8407 Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно 
действие, с искрово запалване (с вътрешно горене): 

 – Бутални двигатели с възвратно постъпателно действие от 
видовете, използвани за придвижване на превозните средства от 
глава 87: 

8407 31 00 – – С работен обем, непревишаващ 50 cm3 

8407 32 – – С работен обем, превишаващ 50 cm3, но непревишаващ 
250 cm3: 

8407 33 – – С работен обем, превишаващ 250 cm3, но непревишаващ 
1 000 cm3: 

8407 33 90 – – – Други 

8407 34 – – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3: 

8407 34 10 – – – Предназначени за промишлен монтаж: 
- на зеленчуково-градинарски трактори от № 8701 10; 
- на автомобилни превозни средства от № 8703; 
- на автомобилни превозни средства от № 8704, с работен обем 
на двигателя, по-малък от 2 800 cm3; 
- на автомобилни превозни средства от № 8705: 

ex 8407 34 10 – – – – Различни от автомобилните превозни средства от № 8703



BG 133   BG 

Код по КН Описание на стоката 

 – – – Други: 

 – – – – Нови, с работен обем: 

8407 34 91 – – – – – Непревишаващ 1 500 cm3 

8407 34 99 – – – – – Превишаващ 1 500 cm3 

8407 90 – Други двигатели 

8408 Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов 
двигател или дизелов двигател с термостартер): 

8408 20 – Двигатели от видовете, използвани за придвижване на 
превозните средства от глава 87: 

 – – Други: 

 – – – За селскостопански и горски трактори с колела, с мощност:

8408 20 31 – – – – Непревишаваща 50 kW 

8408 20 35 – – – – Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW 

 – – – За други превозни средства от глава 87, с мощност: 

8408 20 51 – – – – Непревишаваща 50 kW 

8408 20 55 – – – – Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW: 

ex 8408 20 55 − − − − − Различни от предназначените за промишлен монтаж 

8408 90 – Други двигатели: 

 – – Други: 

 – – – Нови, с мощност: 

8408 90 41 – – – – Непревишаваща 15 kW: 

ex 8408 90 41 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8408 90 43 – – – – Превишаваща 15 kW, но непревишаваща 30 kW: 

ex 8408 90 43 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8408 90 45 – – – – Превишаваща 30 kW, но непревишаваща 50 kW: 

ex 8408 90 45 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8408 90 47 – – – – Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW: 

ex 8408 90 47 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 Други двигатели и мотори: 

 – Хидравлични двигатели: 

8412 21 – – С праволинейно движение (цилиндри): 

8412 21 20 – – – Хидравлични системи: 

ex 8412 21 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 21 80 – – – Други: 
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ex 8412 21 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 29 – – Други: 

8412 29 20 – – – Хидравлични системи: 

ex 8412 29 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Други: 

8412 29 81 – – – – Маслено-хидравлични двигатели: 

ex 8412 29 81 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 29 89 – – – – Други: 

ex 8412 29 89 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Пневматични двигатели: 

8412 31 00 – – С праволинейно движение (цилиндри): 

ex 8412 31 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 39 00 – – Други: 

ex 8412 39 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 80 – Други: 

8412 80 10 – – Машини с водна или друга пара  

8412 80 80 – – Други: 

ex 8412 80 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 90 – Части: 

8412 90 20 – – За реактивни двигатели, различни от турбореактивните: 

ex 8412 90 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 90 40 – – За хидравлични двигатели: 

ex 8412 90 40 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8412 90 80 – – Други: 

ex 8412 90 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 Помпи за течности, снабдени или не с измервателно устройство, 
елеватори за течността: 

 – Помпи с устройство за измерване или предназначени да имат 
такова устройство: 

8413 11 00 – – Помпи за подаване на гориво или смазочни масла от 
видовете, използвани в бензиностанциите, сервизите или 
гаражите 

8413 19 00 – – Други: 

ex 8413 19 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8413 20 00 – Ръчни помпи, различни от тези от позиция № 8413 11 или 
№ 8413 19: 

ex 8413 20 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 30 – Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за 
двигатели с искрово запалване или със запалване чрез 
компресия: 

8413 30 80 – – Други: 

ex 8413 30 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 40 00 – Бетонпомпи 

8413 50 – Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие: 

8413 50 20 – – Хидравлични агрегати: 

ex 8413 50 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 50 40 – – Дозиращи помпи: 

ex 8413 50 40 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Други: 

 – – – Бутални помпи: 

8413 50 61 – – – – Маслено-хидравлични помпи: 

ex 8413 50 61 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 50 69 – – – – Други: 

ex 8413 50 69 − − − − − Различни от бутало-мембранни с капацитет, 
превишаващ 15 l/s и различни от използваните при пътнически 
самолети 

8413 50 80 – – – Други: 

ex 8413 50 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 60 – Други обемни ротационни помпи: 

8413 60 20 – – Хидравлични агрегати: 

ex 8413 60 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Други: 

 – – – Зъбни помпи: 

8413 60 31 – – – – Маслено-хидравлични помпи: 

ex 8413 60 31 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 60 39 – – – – Други: 

ex 8413 60 39 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Пластинкови (крилчати) помпи: 

8413 60 61 – – – – Маслено-хидравлични помпи: 
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ex 8413 60 61 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 60 69 – – – – Други: 

ex 8413 60 69 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 60 70 – – – Винтови (червячни) помпи: 

ex 8413 60 70 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 60 80 – – – Други: 

ex 8413 60 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 70 – Други центробежни помпи: 

 – – Потопяеми помпи: 

8413 70 21 – – – Едностъпални 

8413 70 29 – – – Многостъпални 

8413 70 30 – – Циркулационни помпи за централно отопление и топла вода 

 – – Други, с нагнетателен отвор, с диаметър: 

8413 70 35 – – – Непревишаващ 15 mm: 

ex 8413 70 35 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Превишаващ 15 mm: 

8413 70 45 – – – – Помпи с колела с канали и помпи със страничен канал: 

ex 8413 70 45 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – – Помпи с радиално оттичане: 

 – – – – – Едностъпални: 

 − − − − − − За единичен поток: 

8413 70 51 − − − − − − − Моноблок: 

ex 8413 70 51 – – – – – – – – Различни от използваните при пътнически 
самолети 

8413 70 59 − − − − − − − Други: 

ex 8413 70 59 – – – – – – – – Различни от използваните при пътнически 
самолети 

8413 70 65 − − − − − − Многопоточни: 

ex 8413 70 65 – – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети

8413 70 75 – – – – – Многостъпални: 

ex 8413 70 75 – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – – Други центробежни помпи: 

8413 70 81 – – – – – Едностъпални: 

ex 8413 70 81 – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8413 70 89 – – – – – Многостъпални: 

ex 8413 70 89 – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Други помпи; елеватори за течности: 

8413 81 00 – – Помпи: 

ex 8413 81 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 82 00 – – Елеватори за течности 

 – Части: 

8413 91 00 – – За помпи: 

ex 8413 91 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8413 92 00 – – За елеватори за течности 

8414 Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или 
компресори за други газове и вентилатори; аспирационни 
чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, 
дори филтриращи: 

8414 30 – Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване: 

8414 30 20 – – С мощност, непревишаваща 0,4 kW: 

ex 8414 30 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – С мощност, превишаваща 0,4 kW: 

8414 30 89 – – – Други: 

ex 8414 30 89 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 40 – Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и 
които могат да се теглят 

 – Вентилатори: 

8414 51 00 – – Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или 
за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност, 
непревишаваща 125 W: 

ex 8414 51 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 59 – – Други: 

8414 59 20 – – – Аксиални: 

ex 8414 59 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 59 40 – – – Центробежни: 

ex 8414 59 40 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 59 80 – – – Други: 

ex 8414 59 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 60 00 – Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална страна 
не превишава 120 cm 



BG 138   BG 

Код по КН Описание на стоката 

8414 80 – Други: 

 – – Турбокомпресори: 

8414 80 11 – – – Едностъпални: 

ex 8414 80 11 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 80 19 – – – Многостъпални: 

ex 8414 80 19 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Обемни компресори с възвратно-постъпателно действие, 
произвеждащи свръхналягане: 

 – – – Непревишаващо 15 bar, с дебит на час: 

8414 80 22 – – – – Непревишаващ 60 m3 

ex 8414 22 10 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 80 28 – – – – Превишаващ 60 m3 

ex 8414 80 28 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Превишаващо 15 bar, с дебит на час: 

8414 80 51 – – – – Непревишаващ 120 m3 

ex 8414 80 51 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 80 59 – – – – Превишаващ 120 m3 

ex 8414 80 59 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Обемни ротационни компресори: 

8414 80 73 – – – С един вал: 

ex 8414 80 73 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – С няколко вала: 

8414 80 75 – – – – Винтови (червячни): 

ex 8414 80 75 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 80 78 – – – – Други: 

ex 8414 80 78 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8414 80 80 – – Други: 

ex 8414 80 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8416 Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с 
пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, 
включително техните стокери, механичните скари, механичните 
устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства: 

8416 10 – Горелки с пещ за течно гориво 

8416 30 00 – Механични слоеви пещи, включително техните механични 
решетки, механично устройство за изпускане на пепелта и 
подобни устройства 
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8417 Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, 
включително пещите за изгаряне на отпадъци: 

8417 20 – Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити 

8417 80 – Други: 

8417 80 20 – – Тунелни и муфелни пещи за изпичане на керамични 
продукти 

8417 80 80 – – Други 

8418 Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за 
охлаждане или замразяване, с електрическо или друго 
оборудване; топлинни помпи, различни от машините и 
апаратите за кондициониране на въздуха от позиция № 8415: 

 – Хладилници, домакински тип: 

8418 21 – – Компресорен тип: 

8418 21 10 – – – С вместимост, превишаваща 340 l 

 – – – Други: 

 – – – – Други, с вместимост: 

8418 21 91 – – – – – Непревишаваща 250 l 

8418 21 99 – – – – – Превишаваща 250 l, но непревишаваща 340 l 

8418 29 00 – – Други 

8418 30 – Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 l: 

8418 30 20 – – С вместимост, непревишаваща 400 l: 

ex 8418 30 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 30 80 – – С вместимост, превишаваща 400 l, но непревишаваща 800 l: 

ex 8418 30 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 40 – Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 l: 

8418 40 20 – – С вместимост, непревишаваща 250 l: 

ex 8418 40 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 40 80 – – С вместимост, превишаваща 250 l, но непревишаваща 900 l: 

ex 8418 40 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 50 – Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране 
и излагане на продукти, с вградено оборудване на охлаждане 
или замразяване: 

 – – Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване (с вграден 
охладител или изпарител): 

8418 50 19 – – – Други 

 – – Други мебели за охлаждане или замразяване: 
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8418 50 91 – – – Фризери, различни от тези от подпозиции № 8418 30 и 
№ 8418 40 

8418 50 99 – – – Други 

 – Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или 
замразяване; термопомпи: 

8418 61 00 – – Термопомпи, различни от машините и апаратите за 
кондициониране на въздуха от позиция № 8415: 

ex 8418 61 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 69 00 – – Други: 

ex 8418 69 00 – – – Различни от абсорбиращите термопомпи и различни от 
използваните при пътнически самолети 

 – Части: 

8418 91 00 – – Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително 
или замразително съоръжение 

8419 Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с 
изключение на пещите и другите апарати от позиция 8514) за 
обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на 
температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, 
дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, 
пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация 
или охлаждане, различни от домакинските апарати; 
неелектрически нагреватели за вода с моментално или 
акумулиращо загряване: 

 – Неелектрически нагреватели за вода с моментално или 
акумулиращо загряване: 

8419 11 00 – – С моментално загряване, газови 

8419 19 00 – – Други 

 – Сушилни: 

8419 31 00 – – За земеделски продукти 

8419 39 – – Други 

 – Друга техника, агрегати и оборудване: 

8419 81 – – За направа на топли напитки или за готвене или подгряване 
на храна: 

8419 81 20 – – – Кафе-машини и други апарати за приготвяне на топли 
напитки: 

ex 8419 81 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8419 81 80 – – – Други: 

ex 8419 81 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8421 Центрофуги, включително сушилни с центрофуга или 
очистващи машини и апаратура, за течности или газове: 

 – Филтрираща или очистваща техника и апарати за газове: 

8421 39 – – Други: 

8421 39 20 – – – Машини и устройства за филтрация или пречистване на 
въздуха: 

ex 8421 39 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Машини и устройства за филтрация или пречистване на 
други газове: 

8421 39 40 – – – – Чрез мокър метод: 

ex 8421 39 40 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8421 39 90 – – – – Други: 

ex 8421 39 90 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8422 Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за 
почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; 
машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или 
етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; 
машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и 
подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране 
или опаковане на стоки (включително машините и устройствата 
за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за 
газиране на напитки: 

 – Миялни машини за съдове: 

8422 11 00 – – За домакински цели 

8422 19 00 – – Други 

8423 Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и 
везните за проверка на изработените изделия, но с изключение 
на везните с чувствителност 5 cg или по-голяма; теглилки за 
всякакви уреди за претегляне: 

8423 10 – Везни за измерване теглата на хора, включително везните за 
бебета; домакински везни 

8423 30 00 – Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари 
и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии или за 
дозиране 

 – Други апарати и инструменти за претегляне: 

8423 81 – – Измерващи не повече от 30 kg 

8423 82 – – Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg 

8423 89 00 – – Други 
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8424 Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване 
или пулверизиране на течни или прахообразни материали; 
пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни 
апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и 
подобни апарати за изхвърляне на струи: 

8424 10 — Пожарогасители, заредени или не: 

8424 10 20 – – С тегло, непревишаващо 21 kg: 

ex 8424 10 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8424 10 80 – – Други: 

ex 8424 10 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8425 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове: 

 – Други лебедки; кабестани: 

8425 31 00 – – С електродвигател: 

ex 8425 31 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8425 39 – – Други: 

8425 39 30 – – – С двигател с искрово запалване или със запалване чрез 
компресия: 

ex 8425 39 30 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8425 39 90 – – – Други: 

ex 8425 39 90 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Стационарни подемни крикове за превозни средства: 

8425 41 00 – – Неподвижни подемници, използвани в гаражите 

8425 42 00 – – Други крикове, хидравлични: 

ex 8425 42 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8425 49 00 – – Други: 

ex 8425 49 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8426 Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни 
кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или 
за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, 
контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове: 

 – Други машини и устройства, самоходни: 

8426 41 00 – – Върху гуми 

8426 49 00 – – Други 

 – Други машини и устройства: 

8426 91 – – Предназначени да бъдат монтирани върху пътно превозно 
средство 
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8426 99 00 – – Други 

8428 Други машини и устройства за повдигане, товарене, 
разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, 
ескалатори, транспортьори, въжени линии): 

8428 20 — Пневматични елеватори и конвейери: 

 – Други постоянно действащи елеватори и конвейери за стоки и 
материали: 

8428 33 00 – – Други, с лента: 

ex 8428 33 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8428 39 – – Други: 

8428 39 20 – – – На ролки: 

ex 8428 39 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8428 39 90 – – – Други: 

ex 8428 39 90 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8428 90 – Други машини и устройства: 

8428 90 30 – – Устройства за валцувачни машини ролкови транспортьори за 
подаване и придвижване на изделия, обръщачи и манипулатори 
на балванки, топки, прътове и плочи 

 – – Други: 

 – – – Товарачни машини, специално пригодени за използване в 
селското стопанство: 

8428 90 71 – – – – Пригодени за прикачване към селскостопански трактор 

8428 90 79 − − − − Други 

 – – – Други: 

8428 90 91 – – – – Механични товарачи за насипни материали 

8428 90 95 – – – – Други: 

ex 8428 90 95 − − − − − Различни от машините за бутане на миньорски 
вагонетки, кръстосвачи за локомотиви или вагонетки, обръщачи 
за вагонетки и друго подобно оборудване за обслужване на 
вагонетки 

8429 Самоходни булдозери, универсални булдозери, гредери, 
изравнители, скрепери, механични лопати, багери, кофъчни 
товарачи, трамбоващи машини и пътни валяци: 

 – Булдозери: 

8429 11 00 – – Верижни: 

ex 8429 11 00 – – – С мощност, по-малка от 250 kW 

8429 19 00 – – Други 
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8429 40 – Трамбовъчни машини и пътни валяци 

 – Механични лопати, багери и лопатъчни товарачи: 

8429 51 – – Товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене: 

 – – – Други: 

8429 51 91 – – – – Верижни товарачни машини 

8429 51 99 − − − − Други 

8429 52 – – Машини, чиято работна платформа може да извършва 
въртене на 360° 

8429 59 00 – – Други 

8433 Машини за прибиране на реколтата или вършачки, включително 
преси за балиране на слама или фураж; косачки за трева или 
сено; машини за почистване, сортиране или класифициране на 
яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от 
машините по позиция № 8437: 

 – Косачки за тревни площи, паркове или спортни площадки: 

8433 11 — — Захранвани, с режещо устройство, въртящо се в 
хоризонтална равнина 

8433 19 – – Други 

8433 20 — Други косачки, включително фрезови дорници за монтиране 
на трактори 

8433 30 – Други машини и устройства за сенокос 

8433 40 – Преси за слама или фураж, включително преси-събирачки 

 – Други машини и устройства за събиране на реколтата; машини 
и устройства за вършитба: 

8433 51 00 – – Зърнокомбайни 

8433 52 00 – – Други машини и устройства за вършитба: 

8433 53 – – Машини за събиране на корени или грудки: 

8433 53 30 – – – Машини за орязване на корените на цвеклото и машини за 
събиране на цвекло 

8433 59 – – Други: 

 – – – Машини за събиране и рязане на реколтата: 

8433 59 11 – – – – Самоходни 

8433 59 19 − − − − Други 

8433 60 00 – Машини за почистване, сортиране или калиброване на яйца, 
плодове или на други земеделски продукти 
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8435 Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за 
производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или 
подобни напитки: 

8435 10 00 – Машини и устройства 

8436 Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или 
пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за 
кълнене с механични или термични приспособления и 
инкубатори и брудери за птицевъдството 

8437 Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или 
сухи бобови растения; машини и устройства за мелничарството 
или за обработка на житни култури или сухи бобови растения, 
различни от машините и устройствата, използвани във фермите: 

8437 10 00 – Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или 
сухи бобови растения 

8437 80 00 – Други машини и устройства 

8438 Машини не посочени или включени другаде в тази глава, за 
индустриална подготовка за производство на храна, питиета, 
друга различна от техниката за екстракция или подготовка на 
животински или растителни мазнини или масла 

8450 Перални машини, включително с устройство за сушене: 

 – Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо: 

8450 11 – – Напълно автоматизирани машини: 

8450 11 90 − − − С капацитет, превишаващ 6 kg, но непревишаващ 10 kg 
сухо бельо 

8450 12 00 – – Други машини с вградена центрофугална изстисквачка 

8450 19 00 – – Други 

8451 Машини и устройства (различни от машините от n° 8450) за 
пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване 
(включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, 
апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани 
или изделия от текстилни материали и машини за покриване на 
тъканите или други основи, използвани за производство на 
подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, 
развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите: 

 – Машини за сушене: 

8451 21 – – С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо 

8451 29 00 – – Други 

8456 Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв 
материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или 
фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични 
методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга: 
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8456 10 00 – Работещи чрез лазерни или други светлинни или фотонни 
лъчи: 

ex 8456 10 00 – – Различни от видовете, използвани при производството на 
полупроводникови елементи или устройства 

8456 20 00 – Работещи чрез ултразвук 

8456 30 – Работещи чрез електроерозия 

8456 90 00 – Други 

8457 Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни 
агрегатни машини за обработка на метали 

8458 Стругове (включително с въртящ пулт) за отнемане на метал 

8459 Инструментални машини (включително обработващи 
единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, 
фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на 
металите чрез отнемане на материал, различни от 
струговете (включително струговащите центрове) от 
позиция № 8458 

8460 Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, 
притриване, полиране или други довършителни операции за 
обработка на метали или металокерамики с помощта на 
шлифовачни дискове, абразиви или полиращи средства, 
различни от машините за нарязване или дообработка на зъбни 
колела от № 8461 

8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear 
cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and 
other machine tools working by removing metal or cermets, not 
elsewhere specified or included 

8462 Инструментални машини (включително пресите) за коване или 
щамповане, щамповачни, падащи и хидравлични чукове за 
обработка на метали; машини (включително пресите) за 
навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или 
назъбване на металите; преси за обработка на метали или 
метални карбиди, различни от посочените по-горе 

8463 Други инструментални машини за обработка на метали или 
металокерамики, работещи без отнемане на материал: 

8463 10 – Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили, телове или 
подобни: 

8463 10 90 – – Други 

8463 20 00 – Машини за изработване на външна или вътрешна резба чрез 
накатяване или валцуване 

8463 30 00 – Машини за изработване на изделия от тел 

8463 90 00 – Други 
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8468 Машини и устройства за запояване или заваряване, дори 
пламъчнорежещи, различни от тези от n° 8515; газови машини и 
устройства за повърхностно закаляване 

8474 Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, 
промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на 
пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали 
(включително праховете и кашите); машини за 
агломериране,формоване или отливане на твърди минерални 
горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални 
материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за 
изработване на пясъчни леярски форми: 

 – Машини и апарати за смесване или омесване: 

8474 32 00 – – Смесителни машини за производство на асфалтови настилки 

8474 39 – – Други 

8474 80 – Други машини и устройства 

8479 Механични машини и апарати, имащи специфична функция, 
неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава: 

 – Други машини и апарати: 

8479 82 00 – – За смесване, омесване, раздробяване, смилане, пресяване, 
хомогенизиране, емулгиране или разбъркване 

8479 89 – – Други: 

8479 89 60 – – – Апаратури за „централизирано смазване“ 

8481 Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, 
котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително 
редуцирвентили и термостатни вентили: 

8481 80 – Други уреди: 

 – – Кранове и вентили за вани, душ-кабини, бидета, цистерни за 
водни бани и подобни устройства: 

8481 80 11 – – – Смесители 

8481 80 19 – – – Други 

 – – Клапани за радиатори за централно отопление: 

8481 80 31 – – – Термостатни кранове 

8481 80 39 – – – Други 

8481 80 40 – – Вентили за вътрешни и външни гуми 

 – – Други: 

 – – – Регулиращи вентили: 

8481 80 59 − − − − Други 

 – – – Други: 
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 – – – – Шибъри: 

8481 80 61 – – – – – От чугун 

8481 80 63 – – – – – От стомана 

8481 80 69 – – – – – Други 

 – – – – Вентилни кранове: 

8481 80 71 – – – – – От чугун 

8481 80 73 – – – – – От стомана 

8481 80 79 – – – – – Други 

8481 80 85 – – – – Дроселни кранове 

8481 80 87 – – – – Мембранни кранове 

8481 90 00 – Части 

8482 Сачмени, ролкови или иглени лагери: 

8482 10 – Сачмени лагери: 

8482 10 90 – – Други 

8483 Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите 
валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; 
зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или 
ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и 
скоростни регулатори, включително хидравличните 
преобразуватели; маховици и ролки, включително 
полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, 
включително шарнирните съединители: 

8483 10 – Трансмисионни валове (включително гърбичните и 
коляновите валове) и колена: 

 – – Колена и колянови валове: 

8483 10 21 – – – Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана: 

ex 8483 10 21 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 10 25 – – – От кована стомана: 

ex 8483 10 25 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 10 29 – – – Други: 

ex 8483 10 29 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 10 50 – – Шарнирни (карданни) валове: 

ex 8483 10 50 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 30 – Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки: 

8483 30 80 – – Лагерни черупки: 

ex 8483 30 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8483 40 Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела 
и други трансмисионни елементи представени самостоятелно; 
сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, 
мултипликатори и скоростни регулатори, включително 
хидравличните преобразуватели: 

8483 40 30 – – Сачмено-винтови или ролково-винтови двойки: 

ex 8483 40 30 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 40 90 – – Други: 

ex 8483 40 90 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 60 – Съединители и съединителни детайли, включително 
шарнирните съединители: 

8483 60 20 – – Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана: 

ex 8483 60 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8483 60 80 – – Други: 

ex 8483 60 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8486 Машини и апарати използвани изключително или главно за 
производството на полупроводникови заготовки (boules) или 
шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални 
схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, 
посочени в забележка 9 В) към настоящата глава; части и 
принадлежности: 

8486 20 – Машини и апарати за производство на полупроводникови 
прибори или електронни интегрални схеми: 

8486 20 90 – – Други 

8486 30 – Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък екран:

8486 30 30 – – Апарати за сухо гравиране на писти върху подложки за 
течно-кристални индикатори (LCD) 

8486 40 00 – Машини и апарати, посочени в забележка 9 В) към настоящата 
глава 

8501 Електрически двигатели и генератори, с изключение на 
електрогенериращите агрегати: 

8501 10 – С мощност непревишаваща 37,5 W 

8501 20 00 – Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, превишаваща 
37,5 W: 

ex 8501 20 00 − − Различни от тези с мощност, надвишаваща 735 W, но 
ненадвишаваща 150 kW, използвани в пътнически самолети 

 – Други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен 
ток: 

8501 31 00 – – С мощност, непревишаваща 750 W: 
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ex 8501 31 00 − − Различни от тези с мощност, превишаваща 735 W, 
генератори за постоянен ток, използвани в пътнически самолети

8501 32 – – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW: 

8501 32 20 – – – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 
7,5 kW: 

ex 8501 32 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 32 80 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непревишаваща 
75 kW: 

ex 8501 32 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 33 00 – – С мощност превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW: 

ex 8501 33 00 − − − Различни от тези с мощност, непревишаваща 150 kW, и 
генератори, използвани в пътнически самолети 

8501 34 – – С мощност, превишаваща 375 kW: 

8501 34 50 – – – Тягови двигатели 

 – – – Други, с мощност: 

8501 34 92 – – – – Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW: 

ex 8501 34 92 – – – – – Различни от генераторите, използвани при пътнически 
самолети 

8501 34 98 – – – – Превишаваща 750 kW: 

ex 8501 34 98 – – – – – Различни от генераторите, използвани при пътнически 
самолети 

 – Други електродвигатели за променлив ток, многофазови: 

8501 53 – – С мощност, превишаваща 75 kW: 

 – – – Други, с мощност: 

8501 53 94 – – – – Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW 

8501 53 99 – – – – Превишаваща 750 kW 

 – Генератори за променлив ток (алтернатори): 

8501 62 00 – – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 
375 kVA: 

ex 8501 62 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 63 00 – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 
750 kVA: 

ex 8501 63 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 64 00 – – С мощност, превишаваща 750 kVA 

8502 Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни 
преобразователи: 
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 – Генераторни агрегати със самозапалващи се бутални 
двигатели с вътрешно горене (дизелови или полудизелови 
двигатели): 

8502 11 – – С мощност, непревишаваща 75 kVA: 

8502 11 20 – – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA: 

ex 8502 11 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 11 80 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 
75 kVA: 

ex 8502 11 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 12 00 – – С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 
375 kVA: 

ex 8502 12 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 13 – – С мощност, превишаваща 375 kVA: 

8502 13 20 – – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 
750 kVA: 

ex 8502 13 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 13 40 – – – С мощност, превишаваща 750 kVA, но непревишаваща 
2 000 kVA: 

ex 8502 13 40 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 13 80 – – – С мощност, превишаваща 2 000 kVA: 

ex 8502 13 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 20 – Генераторни агрегати с бутални двигатели с вътрешно горене 
със запалване с искра: 

8502 20 20 – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA: 

ex 8502 20 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 20 40 – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 
375 kVA: 

ex 8502 20 40 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 20 60 – – С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 
750 kVA: 

ex 8502 20 60 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 20 80 – – С мощност, превишаваща 750 kVA: 

ex 8502 20 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Други електрогенериращи агрегати: 

8502 39 – – Други: 

8502 39 20 – – – Турбогенератори: 
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ex 8502 39 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 39 80 – – – Други: 

ex 8502 39 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8502 40 00 – Ротационни електрически преобразуватели: 

ex 8502 40 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 Електро-трансформатори, статични преобразуватели (например 
токоизправители) и индуктори: 

8504 10 – Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби: 

8504 10 20 – – Индуктивни бобини, дори свързани с кондензатор: 

ex 8504 10 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 10 80 – – Други: 

ex 8504 10 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Други трансформатори: 

8504 31 – – С мощност, непревишаваща 1 kVA: 

 – – – Измервателни трансформатори: 

8504 31 21 − − − − За измерване на напрежение: 

ex 8504 31 21 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 31 29 – – – – Други: 

ex 8504 31 29 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 31 80 – – – Други: 

ex 8504 31 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 34 00 – – С мощност, превишаваща 500 kVA 

8504 40 – Статични преобразуватели: 

 – – Други: 

8504 40 40 – – – Токоизправители с поликристален полупроводник: 

ex 8504 40 40 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – Други: 

 – – – – Други: 

 − − − − − Инвертори: 

8504 40 84 – – – – – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA: 

ex 8504 40 84 – – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети

8504 50 – Други индуктори: 

8504 50 95 – – Други: 

ex 8504 50 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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8505 Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени 
да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, 
държатели и подобни магнитни или електромагнитни 
приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, 
скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни 
глави: 

8505 20 00 – Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и 
спирачки 

8505 90 – Други, включително частите: 

8505 90 30 – – Патронници, държатели и подобни магнитни или 
електромагнитни приспособления за фиксиране 

8505 90 90 – – Части 

8506 Първични елементи и батерии: 

8506 10 – С манганов диоксид: 

 – – Алкални: 

8506 10 11 – – – Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един 
галваничен елемент 

8507 Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, 
дори с квадратна или правоъгълна форма: 

8507 10 – Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални 
двигатели: 

 – – С тегло, непревишаващо 5 kg: 

8507 10 41 – – – Работещи с течен електролит: 

ex 8507 10 41 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 10 49 – – – Други: 

ex 8507 10 49 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – С тегло, превишаващо 5 kg: 

8507 10 92 – – – Работещи с течен електролит: 

ex 8507 10 92 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 10 98 – – – Други: 

ex 8507 10 98 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 20 – Други оловни акумулатори: 

 – – Тягови акумулатори: 

8507 20 41 – – – Работещи с течен електролит: 

ex 8507 20 41 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 20 49 – – – Други: 

ex 8507 20 49 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 
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 – – Други: 

8507 20 92 – – – Работещи с течен електролит: 

ex 8507 20 92 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 20 98 – – – Други: 

ex 8507 20 98 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 30 – Никелово-кадмиеви: 

8507 30 20 – – Херметически затворени: 

ex 8507 30 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Други: 

8507 30 81 – – – Тягови акумулатори: 

ex 8507 30 81 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 30 89 – – – Други: 

ex 8507 30 89 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 40 00 – Никелово-железни: 

ex 8507 40 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 80 – Други акумулатори: 

8507 80 20 – – Никелово-хидридни: 

ex 8507 80 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 80 30 – – Литиево-йонни: 

ex 8507 80 30 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 80 80 – – Други: 

ex 8507 80 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 90 – Части: 

8507 90 20 – – Акумулаторни плочи: 

ex 8507 90 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 90 30 – – Сепаратори: 

ex 8507 90 30 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8507 90 90 – – Други: 

ex 8507 90 90 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8514 Индустриални или лабораторни електрически пещи, 
включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез 
диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни 
апарати за термична обработка на материали чрез индукция или 
чрез диелектрични загуби 
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8516 Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; 
електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата 
или за подобни приложения; електронагревателни апарати за 
фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши 
за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други 
електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, 
различни от тези в № 8545 

8516 60 – Други фурни; готварски печки, електрически котлони 
(включително масите за топлинна обработка на хранителни 
продукти), грилове и скари: 

8516 60 10 – – Готварски печки 

8516 80 – Реотани: 

8516 80 20 – – Монтирани върху основа от изолационен материал: 

ex 8516 80 20 – – – Различни от монтираните върху обикновена основа от 
изолационен материал и електрически свръзки, служещи против 
замръзване или за размразяване, предназначени за пътнически 
самолети 

8516 80 80 – – Други: 

ex 8516 80 80 – – – Различни от монтираните върху обикновена основа от 
изолационен материал и електрически свръзки, служещи против 
замръзване или за размразяване, предназначени за пътнически 
самолети 

8516 90 00 – Части 

8517 Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни 
мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване 
или приемане на глас, образ или други данни, включително 
апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива 
като LAN или WAN мрежи), различни от тези от позиции 
№ 8443, 8525,8527 или 8528: 

 – Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или 
други данни, включително апаратите за комуникация в жични 
или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи): 

8517 62 00 – – Апарати за приемане, преобразуване, предаване или 
регенериране на глас, образ или на други данни, включително 
апаратите за комутация и за маршрутизация: 

ex 8517 62 00 – – – Устройства за телефонна или телеграфна комутация 

8518 Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори 
монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с 
микрофон и комплекти, състоящи се от микрофон и един или 
повече високоговорителя; аудиочестотни електрически 
усилватели; електрически апарати за усилване на звука: 

 – Високоговорители, дори монтирани в кутиите им: 
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8518 21 00 – – Единичен високоговорител, монтиран в кутия: 

ex 8518 21 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 22 00 – – Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща 
кутия: 

ex 8518 22 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 29 – – Други: 

8518 29 95 – – – Други: 

ex 8518 29 95 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8528 Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен 
телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с 
вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат 
за записване или възпроизвеждане на звук или образ: 

 – Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден 
радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на 
звук или образ: 

8528 72 − − Други, цветни: 

 – – – Други: 

 − − − − С вграден кинескоп: 

 − − − − − Със съотношение широчина/височина на екрана, по-
малко от 1,5 и чийто диагонал на екрана: 

8528 72 35 − − − − − − Превишава 52 cm, но не превишава72 cm 

8535 Електрическа апаратура за прекъсване или защита на 
електрически вериги или за включване към или свързване в 
електрически вериги (например, ключове, бушони, гръмоотводи, 
ограничители на напрежение, гасители, щепсели, съединителни 
кутии) за напрежение, превишаващо 1 000 V: 

8535 10 00 – Бушони 

 – Автоматични прекъсвачи: 

8535 21 00 – – За напрежение по-малко от 72,5 kV 

8535 29 00 – – Други 

8535 30 – Изолиращи ключове и разединители и аварийни прекъсвачи: 

8535 90 00 – Други 

8536 Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, 
включване или свързване на електрически вериги (например 
прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, 
високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, 
фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за 
напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични 
влакна, снопове или кабели от оптични влакна: 
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8536 10 – Бушони 

8536 20 – Автоматични прекъсвачи 

8536 30 — Друга апаратура за защита на електрически вериги 

 – Фасунги, щепсели и муфи: 

8536 61 – – Фасунги за лампи 

8536 90 – Други апарати: 

8536 90 01 – – Сглобяеми елементи за електрически инсталации 

8536 90 85 – – Други 

8537 Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и друго подобно 
оборудване с два или повече уреда от позиции № 8535 или 
№ 8536, за управление или електрическо разпределение, 
включително тези, в които са вградени инструменти или апарати 
от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни 
от комутационните системи от позиция № 8517 

8539 Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или 
газоразрядни, включително артикулите, наречени "капсуловани 
фарове и прожектори" и лампите и тръбите с ултравиолетови 
или инфрачервени лъчи; дъгови лампи: 

8539 10 00 – Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“: 

ex 8539 10 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 — Газоразрядни лампи, различни от ултравиолетовите лампи: 

8539 32 – – Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални 
халогениди 

8539 39 00 – – Други 

 – Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; 
дъгови лампи: 

8539 41 00 – – Дъгови лампи 

8539 49 – – Други: 

8539 49 10 – – – С ултравиолетови лъчи 

8539 90 – Части: 

8539 90 10 – – Цокли 

8540 Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или 
фотокатод (например, лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, 
живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, 
телевизионни предавателни тръби), различни от позиция 
№ 8539: 

8540 20 – Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или 
усилващи образите; други фотокатодни тръби: 
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8540 20 80 – – Други 

8540 40 00 – Тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфорен 
екран, с разстояние между растерните точки, по-малко от 
0,4 mm 

8540 50 00 – Тръби за визуализация на графични данни, черно-бели или 
други монохромни 

8540 60 00 – Други електролъчеви тръби 

 – Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, 
тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на тръбите, 
управлявани чрез решетка: 

8540 71 00 − − Магнетрони 

8540 72 00 – – Клистрони 

8540 79 00 – – Други 

 – Други лампи и тръби: 

8540 81 00 – – Приемателни или усилвателни тръби 

8540 89 00 – – Други 

8544 Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други 
изолирани електрически проводници ( дори лакирани или 
анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; 
кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани 
влакна, дори съдържащи електрически проводници или 
снабдени с части за свързване: 

 – Жици за намотки: 

8544 11 − − Медни 

8544 19 – – Други 

8544 30 00 – Комплекти проводници за запалителни свещи и други 
комплекти проводници за превозни средства, самолети или 
кораби: 

ex 8544 30 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8544 70 00 – Кабели с оптични влакна 

8546 Изолатори за електричество от всякакви материали 

8605 00 00 Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и 
други специални вагони за железопътни или подобни линии (с 
изключение на вагоните от позиция № 8604) 

8606 Железопътни и трамвайни товарни вагони, не самозадвижващи 
се: 

8606 10 00 — Вагони цистерни и подобни 
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8606 30 00 — Саморазтоварващи се вагони и вагони, различни от тези по 
подпозиция № 8606 10 

 – Други: 

8606 91 – – Покрити и затворени: 

8606 91 80 – – – Други: 

ex 8606 91 80 – – – – Изолирани или хладилни вагони, различни от тези по 
подпозиция № 8606 10 

8606 99 00 – – Други 

8701 Трактори (различни от трактори от позиция № 8709): 

8701 20 – Пътни влекачи за полуремаркета: 

8701 20 10 – – Нови 

8701 90 – Други: 

 – – Селскостопански трактори и горски трактори, колесни (с 
изключение на зеленчуково-градинарските трактори): 

 – – – Нови, с мощност: 

8701 90 35 – – – – Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 90 kW 

8703 Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, 
предназначени основно за транспорт на хора (различни от тези в 
позиция № 8702), включително товаропътническите и 
състезателните коли: 

 – Други превозни средства с бутален двигател с искрово 
запалване: 

8703 21 – – С работен обем, непревишаващ 1 000 cm3: 

8703 21 10 – – – Нови: 

ex 8703 21 10 − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8703 22 – – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3, но непревишаващ 
1 500 cm3: 

8703 22 10 – – – Нови: 

ex 8703 22 10 − − − − В разглобено състояние от първа степен 

ex 8703 22 10 − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 22 90 – – – Употребявани 

8703 23 – – С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непревишаващ 
3 000 cm3: 

 – – – Нови: 

8703 23 11 − − − − Самоходни каравани 

8703 23 19 – – – – Други: 
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ex 8703 23 19 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

ex 8703 23 19 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 23 90 – – – Употребявани 

8703 24 – – С работен обем, превишаващ 3 000 cm3: 

8703 24 10 – – – Нови: 

ex 8703 24 10 − − − − В разглобено състояние от първа степен 

 – Други превозни средства с бутален двигател със запалване 
чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с 
термостартер): 

8703 31 – – С работен обем, непревишаващ 1 500 cm3: 

8703 31 10 – – – Нови: 

ex 8703 31 10 − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8703 31 90 – – – Употребявани 

8703 32 – – С работен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непревишаващ 
2 500 cm3: 

 – – – Нови: 

8703 32 11 − − − − Самоходни каравани 

8703 32 19 – – – – Други: 

ex 8703 32 19 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

ex 8703 32 19 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 32 90 – – – Употребявани 

8703 33 – – С работен обем, превишаващ 2 500 cm3: 

 – – – Нови: 

8703 33 11 − − − − Самоходни каравани 

8703 33 19 – – – – Други: 

ex 8703 33 19 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8704 Моторни превозни средства за превоз на стоки: 

 – Други, с бутален двигател със запалване чрез компресия 
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер): 

8704 21 – – С максимално общо тегло, непревишаващо 5 t: 

8704 21 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

 – – – – С двигател, чийто работен обем превишава 2 500 cm3: 
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8704 21 31 – – – – – Нови: 

ex 8704 21 31 − − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

 – – – – С двигател, чийто работен обем не превишава 2 500 cm3: 

8704 21 91 – – – – – Нови: 

ex 8704 21 91 − − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8704 22 – – С максимално общо тегло, превишаващо 5 t, но 
непревишаващо 20 t: 

8704 22 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

8704 22 91 – – – – Нови: 

ex 8704 22 91 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8704 23 – – С максимално общо тегло, превишаващо 20 t: 

8704 23 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

8704 23 91 – – – – Нови: 

ex 8704 23 91 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

 – Други, с бутален двигател с искрово запалване: 

8704 31 – – С максимално общо тегло, непревишаващо 5 t: 

8704 31 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

 – – – – С двигател, чийто работен обем превишава 2 800 cm3: 

8704 31 31 – – – – – Нови: 

ex 8704 31 31 − − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

 – – – – С двигател, чийто работен обем не превишава 2 800 cm3: 

8704 31 91 – – – – – Нови: 

ex 8704 31 91 − − − − − − В разглобено състояние от първа степен 

8704 32 – – С максимално общо тегло, превишаващо 5 t: 

8704 32 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

8704 32 91 – – – – Нови: 

ex 8704 32 91 − − − − − В разглобено състояние от първа степен 
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8706 00 Шасита за автомобилни превозни, оборудвани с двигател, за 
моторни превозни средства от позиции 8701—8705 

8707 Каросерии (включително кабините), за моторни превозни 
средства от позиции № 8701—8705: 

8707 10 – За моторните превозни средства по позиция № 8703: 

8707 10 10 – – Предназначени за промишлен монтаж 

8710 00 00 Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; 
техните части 

8711 Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със 
спомагателен двигател, със или без кош; кошове: 

8711 10 00 – С бутален двигател с вътрешно горено с възвратно-
постъпателно действие с работен обем на цилиндъра, 
непревишаващ 50 cm3 

8711 50 00 – С бутален двигател с вътрешно горено с възвратно-
постъпателно действие, с работен обем на цилиндъра, 
превишаващ 800 cm3 

8711 90 00 – Други 

8714 Части и принадлежности за превозни средства от позиции 
8711—8713: 

 – На мотоциклети (включително веломотори): 

8714 11 00 – – Седалки 

8714 19 00 – – Други 

 – Други: 

8714 91 – – Рамки и вилки и техните части 

8714 92 – – Джанти и спици 

8714 93 – – Главини, различни от главини на спирачки с празен ход и 
главини на спирачки и верижни зъбни колела за механизми за 
свободен ход 

8714 94 – – Спирачки, включително главини на крачни спирачки на 
велосипеди и части от тях 

8714 95 00 – – Седалки 

8714 96 – – Педали и педални механизми и техните части 

8714 99 – – Други 

8716 Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; 
други неавтомобилни превозни средства; техните части: 

8716 10 – Ремаркета и полуремаркета от тип на каравана, за обитаване 
или къмпинг 
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8716 20 00 – Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и 
полуремаркета за селскостопански цели 

 – Други ремаркета и полуремаркета за транспортиране на стоки:

8716 31 00 – – Ремаркета и полуремаркета за цистерни 

8716 39 – – Други: 

8716 39 10 − − − Специално предназначени за превоз на силно 
радиоактивни продукти (Евратом) 

 – – – Други: 

 – – – – Нови: 

8716 39 30 − − − − − Полуремаркета 

 − − − − − Други: 

8716 39 51 − − − − − − С една ос 

8716 39 80 – – – – Употребявани 

8716 40 00 – Други ремаркета и полуремаркета 

8716 80 00 – Други превозни средства 

8716 90 – Части 

9003 Рамки за очила или подобни артикули и техните части: 

 – Рамки: 

9003 19 – – От други материали: 

9003 19 10 − − − От благородни метали, от плакета или дублета от 
благородни метали 

9004 Очила, защитни очила и подобни, корекционни, предпазни или 
други: 

9004 10 – Слънчеви очила 

9028 Броячи за газове, течности или електричество, включително 
броячите за тяхното еталониране: 

9028 10 00 – Броячи за газове 

9028 20 00 – Броячи за течности 

9028 30 – Броячи за електричество 

9028 90 – Части и принадлежности: 

9028 90 10 – – За броячи за електричество 

9101 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници 
(включително хронометри и други от същите видове), с корпуси 
от благородни метали или от плакета или дублета от благородни 
метали 
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9102 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници 
(включително хронометри от същите видове), различни от тези 
от позиция № 9101 

9103 Будилници и други часовници, с часовников механизъм, 
различни от тези от позиция № 9104 

9105 Други часовници 

9113 Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части: 

9401 Столове и седалки (различни от тези по позиция № 9402), които 
се разгъват или не в легла и техните части: 

9401 20 00 – Седалки от видовете, използвани за автомобили 

9401 30 – Въртящи се столове с регулиране на височината: 

9401 30 10 – – Тапицирани, с облегалка, с колелца или с плазове 

9401 80 00 – Други столове 

9401 90 – Части: 

9401 90 10 – – За седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни 
средства 

 – – Други: 

9401 90 80 – – – Други 

9403 Други мебели и части от тях: 

9403 10 – Метални мебели от вида използван в офиси 

9403 20 – Други метални мебели: 

9403 20 20 – – Легла: 

ex 9403 20 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

9403 20 80 – – Други: 

ex 9403 20 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

9403 70 00 – Мебели от пластмаса: 

ex 9403 70 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Мебели от други материали, включително тръстика, върба, 
бамбук или подобни материали: 

9403 81 00 – – От бамбук или ратан 

9403 89 00 – – Други 

9403 90 – Части: 

9403 90 10 – – – От метал 
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9404 Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и 
подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, 
пуфове, възглавници) с пружини или тапицирани, или пълнени с 
всякакви материали, включително тези от порест каучук или от 
порести пластмаси, обвити или не: 

9404 10 00 – Пружини за легла и поставки за матраци 

 – Дюшеци и матраци: 

9404 21 – – От порест каучук или от порести пластмаси, обвити или не 

9404 30 00 – Спални чували 

9404 90 – Други 

9405 Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, 
неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, 
светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни 
артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен 
източник, и техните части, неупоменати, нито включени 
другаде: 

9405 10 – Полилеи и други електрически осветителни тела за окачване 
или фиксиране на таван или на стена, с изключение на тези от 
видовете, използвани за осветление на открити пространства, 
улици и пътища: 

 – – От пластмаса: 

9405 10 21 – – – От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема 
жичка 

9405 10 28 – – – Други: 

ex 9405 10 28 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

9405 10 30 – – От керамични материали 

9405 10 50 – – От стъкло 

 – – От други материали: 

9405 10 91 – – – От видовете, работещи с крушки или с тръби с нажежаема 
жичка 

9405 10 98 – – – Други: 

ex 9405 10 98 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

9405 20 – Електрически нощни и настолни лампи и лампиони 

9405 30 00 – Електрически гирлянди от тип, използван за коледни елхи 

9405 40 – Други електрически осветителни тела: 

9405 50 00 – Неелектрически осветителни тела 

9405 60 – Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни 
табели и подобни артикули: 
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9405 60 20 – – От пластмаса: 

ex 9405 60 20 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

9405 60 80 – – От други материали: 

 – Части: 

9405 91 – – От стъкло 

 – – – Изделия за оборудване на електрически осветителни 
апарати (с изключение на прожекторите): 

9405 92 00 – – От пластмаса: 

ex 9405 92 00 – – Различни от частите от подпозиции № 9405 10 или 9405 60, 
използвани при пътнически самолети 

9406 00 Сглобяеми конструкции: 

 – Други: 

 – – От желязо или от стомана: 

9406 00 38 – – – Други 

9406 00 80 – – От други материали 

9503 00 Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и 
подобни играчки на колела; колички за кукли; кукли; други 
играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със 
или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид: 

9503 00 10 – Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали 
и подобни играчки на колела; колички за кукли: 

ex 9503 00 10 – Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали 
и подобни играчки на колела 

 – Кукли с човешки образ и части и принадлежности за тях: 

9503 00 21 – – Кукли 

9503 00 29 – – Части и принадлежности 

9503 00 30 – Електрически влакчета, включително релсите, сигналните 
знаци и други принадлежности; умалени модели за сглобяване, 
със или без механизъм 

 – Други асортименти и играчки за конструиране: 

9503 00 35 – – От пластмаса 

9503 00 39 – – От други материали: 

ex 9503 00 39 − − − Различни от дървени 

 – Играчки, представляващи животни или други същества, 
различни от човека: 

9503 00 41 – – Напълнени 

9503 00 49 – – Други: 
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ex 9503 00 49 − − − Различни от дървени 

9503 00 55 – Музикални инструменти и апарати, имащи характер на 
играчки 

 – Пъзели (картинни мозайки): 

9503 00 69 – – Други 

9503 00 70 – Други играчки, представени в асортименти или в комплекти 

 – Други играчки и модели, с двигател: 

9503 00 75 – – От пластмаса 

9503 00 79 – – От други материали 

 – Други: 

9503 00 81 – – Играчки-оръжия 

9503 00 85 – – Отляти от метал миниатюрни модели 

 – – Други: 

9503 00 95 – – – От пластмаса 

9503 00 99 – – – Други 

9504 Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател 
или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и 
игри с автоматични кегли (например боулинг): 

9504 10 00 – Видеоигри от видовете, действащи с телевизионен приемник 

9504 20 – Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности: 

9504 20 90 – – Други 

9504 30 – Други игри, функциониращи чрез вкарването на монети, 
банкноти (хартиени пари), банкови карти, жетони или други 
разплащателни средства, с изключение на игрите с автоматични 
кегли (например боулинг) 

9504 40 00 – Карти за игра 

9504 90 – Други 

9505 Артикули за празненства, карнавали и други развлечения, 
включително артикулите за илюзионисти и артикулите-
сюрпризи 

9507 Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за 
риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки 
(различни от тези от позиции № 9208 или 9705) и подобни 
артикули за лов: 

9507 10 00 – Въдичарски пръти 

9507 20 – Въдичарски кукички, дори монтирани върху повод 

9507 90 00 – Други 
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9508 Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; 
пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри 

9603 Метли и четки, дори представляващи части от машини, от 
апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, 
различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови 
глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; 
чистачки от каучук или от аналогични меки материали: 

 – Четки за зъби, четки и четчици за брада, за коси, за мигли или 
за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които 
представляват части от апарати: 

9603 21 00 – – Четки за зъби, включително четките за зъбни протези 

9603 29 – – Други 

9603 30 – Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни четки 
за козметични цели: 

9603 30 90 – – Четки за гримиране 

9603 40 – Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или 
други подобни (различни от четките от n° 9603 30); тампони и 
валяци за боядисване: 

9603 50 00 – Други четки, представляващи части от машини, апарати или 
превозни средства 

9605 00 00 Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване 
на обувки или дрехи 

9607 Ципове и части от тях: 

 – Ципове: 

9607 11 00 – – Снабдени със зъбци от неблагороден метал 

9607 19 00 – – Други 

9608 Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други 
порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други 
автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични 
моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; 
части за тези артикули (включително капачките и закачалките), 
с изключение на артикулите от № 9609 

9610 00 00 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки 

9611 00 00 Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули 
(включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни 
словослагателски компаси и ръчни печатарски комплекти, 
съдържащи словослагателски компаси 

9612 Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило 
или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори 
навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори 
напоени, със или без кутия 
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9612 10 – Ленти 

9613 Запалки и устройства за запалване (с изключение на 
устройствата за запалване от позиция № 3603), дори механични 
или електрически и техните части, различни от камъчетата и 
фитилите 

9614 00 Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за 
цигари, и техните части 

9615 Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни 
артикули; фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни 
артикули за фризури, различни от тези от позиция № 8516, и 
техните части 

9616 Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и 
пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или 
тоалетни продукти 

9617 00 Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация 
се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение 
на стъклените ампули) 

9701 Kартини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с 
изключение на чертежите от позиция № 4906 и ръчно 
декорираните промишлени изделия; колажи и подобни малки 
картини 

9702 00 00 Оригинални гравюри, щампи и литографии 

9703 00 00 Оригинални статуи и скулптурни произведения от всякакви 
материали 

9704 00 00 Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощенски 
маркирани пликове или картички и други подобни, унищожени 
или не, различни от тези от позиция № 4907 

9705 00 00 Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други 
колекции и образци за колекции, или такива с историческа, 
археологическа, палеонтологическа, етнографска или 
нумизматична стойност 

9706 00 00 Антични предмети на повече от 100 години 
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Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

ПРИЛОЖЕНИЕ I (в) 

Тарифни отстъпки на Сърбия за промишлени продукти на 
Общността 

Посочени в член 21 от ССА 

Митата ще бъдат намалени както следва: 

а) на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде 
намалено на 85 % от базисното мито; 

б) на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на 
споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 70 % от базисното мито; 

в) на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, 
митото за внос ще бъде намалено на 55 % от базисното мито; 

г) на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на споразумението, 
митото за внос ще бъде намалено на 40 % от базисното мито 

д) на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на 
споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 20 % от базисното мито; 

е) останалите мита за внос ще бъдат премахнати на 1 януари от петата година 
след влизане в сила на споразумението. 

Код по КН Описание на стоката 

3006 Фармацевтични стоки, посочени в забележка 4 към тази глава: 

 – Други: 

3006 92 00 – – Фармацевтични отпадъци 

3303 00 Парфюми и тоалетни продукти 

3304 Готови козметични продукти, гримове, препарати за 
поддържане на кожата, различни от медикаментите, 
включително препаратите за предпазване от слънце и 
препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за 
маникюр или педикюр: 

3304 10 00 – Препарати за червила 

3304 20 00 – Препарати за грим 

3304 30 00 – Препарати за маникюр или педикюр 

 – Други: 

3304 91 00 – – Пудри, включително компактните 

3305 Препарати за използване върху косата 
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3305 20 00 – Препарати за дълготрайно къдрене или изправяне на косата 

3305 30 00 – Лакове за коса 

3305 90 – Други 

3307 Препарати за преди бръснене, за бръснене и за след бръснене, 
дезодоранти, продукти за вана, депилатори и други 
парфюмерийни, козметични и тоалетни продукти, които не са 
посочени или включени другаде, освежители за стая, 
ароматизирани или с дезинфекциращи свойства или не: 

3307 10 00 – Препарати за преди бръснене, за бръснене и за след бръснене 

3307 20 00 – Дезодоранти и дезодоранти против изпотяване 

3307 30 00 – Парфюмирани соли и други препарати за баня 

 – Препарати за ароматизиране или освежаване на помещения, 
включително ароматни препарати, използвани по време на 
религиозни церемонии: 

3307 49 00 – – Други 

3307 90 00 – Други 

3401 Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, 
употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори 
съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и 
препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и 
пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; 
хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или 
покрити със сапун или детергенти: 

 - Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и 
препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и 
нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или 
детергенти: 

3401 11 00 – – Тоалетни (включително тези за лечебни цели) 

3401 19 00 – – Други 

3402 Повърхностно активни органични вещества (различни от 
сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати 
(включително спомагателните) и почистващи препарати, дори 
съдържащи сапун, различни от включените в позиция № 3401: 

3402 90 – Други: 

3402 90 10 – – Повърхностноактивни препарати: 

ex 3402 90 10 − − − Различни от използваните за плаване на руда 
(разпенители) 

3604 Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу 
градушка и сигнални огньове, и други пиротехнически 
артикули: 
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3604 10 00 – Фойерверки 

3825 Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея 
промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови 
отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, 
упоменати в забележка 6 към настоящата глава: 

3825 10 00 – Битови отпадъци 

3825 20 00 – Утайки от пречистване на отпадъчни води 

3825 30 00 – Kлинични отпадъци 

 – Отпадъци от органични разтворители: 

3825 41 00 – – Халогенирани 

3825 49 00 – – Други 

3825 50 00 – Отпадъци от разтвори за разяждане на метали, от хидравлични 
флуиди, от спирачни течности и антифризи 

 – Други отпадъци от химическата или свързани с нея 
промишлености: 

3825 61 00 – – Съдържащи главно органични съставки 

3825 69 00 – – Други 

3825 90 – Други: 

3825 90 90 – – Други 

3922 Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и 
техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни 
санитарни или хигиенни артикули 

3923 Изделия за транспортиране или опаковане на стоки от 
пластмаса, ограничители, капаци, капачки и други прегради от 
пластмаса: 

3923 10 00 – Кутии, каси, щайги и подобни изделия 

 – Торби, торбички, пликчета и фунийки: 

3923 21 00 – – От полимери на етилена 

3923 50 – Тапи, похлупаци, капсули и други средства за затваряне: 

3923 50 90 – – Други 

3924 Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други 
домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули: 

3924 10 00 – Артикули за сервиране и за кухня 

3925 Пластмасови артикули за оборудване в строителството, 
неупоменати, нито включени другаде: 

3925 20 00 – Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати 
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3925 30 00 — Капаци, щори (включително венециански щори) и подобни 
изделия и техни части 

3926 Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от 
позиция № 3901 до позиция № 3914: 

3926 10 00 – Канцеларски или училищни пособия 

3926 20 00 – Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, 
ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст) 

4012 Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; 
бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни 
ленти), от каучук: 

 – Вулканизирани външни гуми: 

4012 11 00 – – От видовете, използвани за пътнически автомобили 
(включително товаро-пътническите и състезателните 
автомобили) 

4012 12 00 – – От видовете, използвани за автобуси или камиони 

4012 13 00 – – От видовете, използвани в авиацията: 

ex 4012 13 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

4012 19 00 – – Други 

4012 20 00 — Използвани пневматични гуми: 

ex 4012 20 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

4012 90 – Други: 

4013 Вътрешни гуми от каучук: 

4013 10 – От видовете, използвани за пътнически автомобили 
(включително товаро-пътническите и състезателните 
автомобили), автобуси и камиони: 

4013 10 10 – – От видовете, използвани за пътнически автомобили 
(включително товаро-пътническите и състезателните 
автомобили) 

4016 Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук: 

 – Други: 

4016 94 00 – – Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за 
акостиране на кораби 
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4202 Kуфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и 
куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за 
очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални 
инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, 
чанти за съхранение на храни и напитки, тоалетни чантички, 
раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, 
калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, 
кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за 
флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и 
други подобни, от естествена или възстановена кожа, от 
пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър 
или от картон или покрити изцяло или в по-голямата си част с 
тези материали или с хартия: 

4205 00 Други изделия от естествена или възстановена кожа: 

4205 00 90 – Други 

4414 00 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други 
подобни: 

4414 00 90 – От други дървесни видове 

4415 Kаси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен 
материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, 
бокс-палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори 
за палети 

4417 00 00 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, 
дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и 
опъвачи за обувки, от дървен материал 

4418 Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително 
порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните 
шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал: 

4418 10 – Прозорци, френски прозорци и техните каси 

4418 20 – Врати и техните каси и прагове 

4421 Други изделия от дървен материал: 

4421 90 – Други: 

4421 90 98 – – Други 

4817 Пликове, листа-пликове, неилюстрирани пощенски картички и 
картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки 
и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти 
от артикули за кореспонденция 
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4818 Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна 
от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или 
санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm или 
нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване 
на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, 
бебешки пелени, дамски превръзки и хигиенни тампони, спални 
чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или 
болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от 
хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни 
влакна: 

4818 20 – Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за 
подсушаване на ръцете 

4819 Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, 
картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; 
картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или 
подобни 

4820 Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за 
квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, 
блокове от листа за писма и подобни изделия, тетрадки, 
попивателна хартия, класьори, подвързии (с подвижни листа и 
други), папки за досиета и други ученически, канцеларски или 
книжарски артикули ,от хартия или картон, включително връзки 
листа и кочани с бланки, дори съдържащи листа от индиго; 
албуми за мостри или колекции и корици за книги, от хартия 
или картон 

4821 Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или 
не: 

4821 10 – Напечатани 

4823 Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни 
влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, 
хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна 

 – Подноси, блюда, чинии, чаши и подобни от хартия или картон:

4823 61 00 – – От бамбук 

4823 69 – – Други 

4823 90 – Други: 

4823 90 40 – – Друга хартия и картон, от вид използван за писане, печатане 
или други графични цели 

4823 90 85 – – Други 

4909 00 Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с 
напечатани пожелания или лични съобщения, дори 
илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации: 

4909 00 90 – Други 
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4910 00 00 Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари 
във вид на блокове с откъсващи се листа 

4911 Други печатни материали, включително картини и снимки: 

4911 10 – Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни 

 – Други: 

4911 99 00 – – Други: 

ex 4911 99 00 – – – Различни от напечатаните с променливи оптични елементи 
(холограми) 

6401 Водонепропускливи обувки с външно ходило и горна част от 
каучук или от пластмаса, горните части на които не са нито 
фиксирани към ходилото, нито прикрепени чрез зашиване, 
занитване, закрепване с гвоздеи, винтове, щифтчета или 
подобни процеси: 

 – Други обувки: 

6401 99 00 – – Други: 

ex 6401 99 00 – – – Покриващи коляното 

6402 Други обувни изделия с външно ходило и горни части от гума 
или пластмаса: 

6402 20 00 — Обувни изделия и горни ленти или ремъци прикачени към 
подметката с помощта на щифтове 

 – Други обувки: 

6402 91 – – Покриващи глезена 

6402 99 – – Други 

6403 Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена 
или възстановена кожа и горна част от естествена кожа: 

6403 40 00 – Други обувки с метален предпазен накрайник 

 – Други обувки с горна част от кожа: 

6403 51 – – Покриващи глезена 

6403 59 – – Други: 

6403 59 05 – – – С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила 

 – Други обувки: 

6403 91 – – Покриващи глезена 

6403 99 – – Други 

6405 Други обувки 

6702 Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, 
изработени от изкуствени цветя, листа или плодове 
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6806 Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, 
експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани 
минерални продукти; смеси и изделия от минерални материали, 
използвани като термични или звукови изолатори или за 
поглъщане на звука, с изключение на тези от позиции № 6811, 
6812, или от глава 69: 

6806 10 00 — Шлакова вата, минерална вата и подобна минерална вата 
(включително смеси от тях), в насипно състояние, листове или 
ролки 

6901 00 00 Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна 
силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от 
аналогична силикатна пръст 

6902 Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични 
изделия за строителството, различни от тези от инфузорна 
силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст: 

6902 10 00 – Съдържащи тегловно повече от 50 % от елементите Mg, Ca 
или Cr, взети поотделно или заедно, изразени като MgO, CaO 
или Cr2O3: 

ex 6902 10 00 – – Различни от тухли за стъклени пещи 

6902 20 – Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид 
(Al2O3), силициев диоксид (SiO2) или смес или комбинация от 
тези продукти 

6907 Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, 
нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни 
артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито 
емайлирани, дори върху подложка 

6908 Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, 
лакирани или емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули 
за мозайки, от керамика, лакирани или емайлирани, дори върху 
подложка 

6908 10 — Плочки, кубчета и подобни изделия, правоъгълни или не, 
най-голямата площ на които може да бъде оградена с квадрат 
със страна по-малка от 7 cm 

6908 90 – Други: 

 – – От обикновена глина: 

6908 90 11 – – – Двойни плочки от вида „Spaltplatten“ 

 − − − Други, чиято най-голяма дебелина: 

6908 90 21 − − − − Не превишава 15 mm 

6908 90 29 − − − − Превишава 15 mm 

 – – Други: 

6908 90 31 – – – Двойни плочки от вида „Spaltplatten“ 
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 – – – Други: 

6908 90 51 − − − − С повърхност, непревишаваща 90 cm2 

 – – – – Други: 

6908 90 91 − − − − − От каменина 

6908 90 93 − − − − − От фаянс или от фина керамика 

6910 Керамични мивки, умивалници, постаменти за вани, вани, 
бидета, тоалетни чинии, тоалетни казанчета, писоари и подобни 
санитарни приспособления за фиксиране 

6911 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни 
потреби и хигиенни или тоалетни артикули от порцелан: 

6911 10 00 – Артикули за сервиране и за кухня 

6914 Други керамични изделия: 

6914 10 00 – От порцелан 

7010 Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, 
ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; 
буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други 
средства за затваряне от стъкло: 

7010 90 – Други: 

7010 90 10 – – Буркани за стерилизиране 

 – – Други: 

7010 90 21 – – – Направени от стъклени тръби 

 – – – Други, с номинална вместимост: 

7010 90 31 – – – – 2,5 l или повече 

 − − − − По–малка от 2,5 l: 

 − − − − − За хранителни продукти и напитки: 

 − − − − − − Бутилки: 

 – – – – – – – От неоцветено стъкло, с номинална вместимост: 

7010 90 41 − − − − − − − − 1 l или повече 

7010 90 43 − − − − − − − − Повече от 0,33 l, но по-малко от 1 l 

7010 90 47 − − − − − − − − По-малка от 0,15 l 

 – – – – – – – От оцветено стъкло, с номинална вместимост: 

7010 90 51 − − − − − − − − 1 l или повече 

7010 90 57 − − − − − − − − По-малка от 0,15 l 

 – – – – – – Други, с номинална вместимост: 

7010 90 61 − − − − − − − 0,25 l или повече 
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7010 90 67 − − − − − − − По-малка от 0,25 l 

 − − − − − За други продукти: 

7010 90 91 − − − − − − От неоцветено стъкло 

7010 90 99 − − − − − − От оцветено стъкло 

7013 Стъклени предмета за сервиране, за кухня, тоалетни и 
канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с 
подобна употреба (различни от тези от позиции № 7010 или 
№ 7018) 

7020 00 Други изделия от стъкло: 

 – Колби за вакуумни термоси или за други вакуумни съдове: 

7020 00 07 – – Незавършени 

7020 00 08 – – Завършени 

7113 Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части, от 
благородни метали или от плакета или дублета от благородни 
метали 

7114 Златарски артикули и техните части, от благородни метали или 
от плакета или дублета от благородни метали 

7208 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, 
неплакирани, нито покрити: 

7208 10 00 – На рулони, само горещовалцувани, с релефни мотиви: 

ex 7208 10 00 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

 – Други, на рулони, само горещовалцувани, декапирани 
(травлени): 

7208 25 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече 

7208 26 00 – – С дебелина 3 mm или повече, но по- малка от 4,75 mm 

7208 27 00 – – С дебелина, по -малка от 3 mm 

 – Други, на рулони, само горещовалцувани: 

7208 36 00 – – С дебелина, превишаваща 10 mm 

7208 37 00 – – С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm 

7208 38 00 – – С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm 

7208 40 00 – Ненавити, само горещовалцувани, с релефни мотиви 

 – Други, ненавити, само горещовалцувани: 

7208 51 – – С дебелина, превишаваща 10 mm: 

 – – – С дебелина, превишаваща 10 mm, но непревишаваща 
15 mm и с широчина: 

7208 51 98 − − − − По-малка от 2 050 mm 
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7208 52 – – С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm: 

 – – – Други, с широчина: 

7208 52 99 − − − − По-малка от 2 050 mm 

7208 53 – – С дебелина 3 mm или повече, но по- малка от 4,75 mm: 

7208 53 90 – – – Други 

7208 54 00 – – С дебелина, по -малка от 3 mm 

7208 90 – Други: 

7208 90 20 – – Перфорирани: 

ex 7208 90 20 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7208 90 80 – – Други: 

ex 7208 90 80 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7209 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, 
неплакирани, нито покрити: 

 – На рулони, само студеновалцувани: 

7209 15 00 – – С дебелина 3 mm или повече 

7209 16 – – С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm: 

7209 16 90 – – – Други: 

ex 7209 16 90 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7209 17 – – С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm: 

7209 17 90 – – – Други: 

ex 7209 17 90 − − − − Различни от: 
- съдържащите тегловно 0,6 % или повече въглерод; 
- с широчина 1 500 mm или повече; или 
- с широчина 1 350 mm или повече, но непревишаваща 1 500 mm 
и с дебелина 0,6 mm или повече но непревишаваща 0,7 mm 

7209 18 – – С дебелина, по -малка от 0,5 mm: 

 – – – Други: 

7209 18 91 – – – – С дебелина 0,35 mm или повече, но по-малка от 0,5 mm: 

ex 7209 18 91 – – – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7209 18 99 – – – – С дебелина, по -малка от 0,35 mm: 

ex 7209 18 99 – – – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

 – Ненавити, само студеновалцувани: 

7209 26 – – С дебелина, превишаваща 1 mm, но по-малка от 3 mm: 

7209 26 90 – – – Други 
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7209 27 – – С дебелина 0,5 mm или повече, но непревишаваща 1 mm: 

7209 27 90 – – – Други: 

ex 7209 27 90 − − − − Различни от: 
- с ширина 1 500 mm или повече; или 
- с широчина 1 350 mm или повече, но непревишаваща 1 500 mm 
и с дебелина 0,6 mm или повече но непревишаваща 0,7 mm 

7209 90 – Други: 

7209 90 20 – – Перфорирани: 

ex 7209 90 20 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7209 90 80 – – Други: 

ex 7209 90 80 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7210 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или 
покрити: 

 – С калай: 

7210 11 00 – – С дебелина 0,5 mm или повече 

7210 12 – – С дебелина, по -малка от 0,5 mm: 

7210 12 20 – – – Бяла ламарина: 

ex 7210 12 20 – – – – С дебелина 0,2 mm или повече 

7210 12 80 – – – Други 

7210 70 – Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси: 

7210 90 – Други: 

7210 90 40 – – Покалаени и печатани 

7210 90 80 – – Други 

7211 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина, по- малка от 600 mm, неплакирани, нито 
покрити: 

 – Само горещовалцувани: 

7211 14 00 – – Други, с дебелина 4,75 mm или повече 

7211 19 00 – – Други 

 – Само студеновалцувани: 

7211 23 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

 – – – Други: 

7211 23 30 – – – – С дебелина 0,35 mm или повече 

7211 29 00 – – Други 
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7211 90 – Други: 

7211 90 20 – – Перфорирани: 

ex 7211 90 20 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7211 90 80 – – Други: 

ex 7211 90 80 – – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,6 % въглерод 

7212 Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани 
стомани с широчина, по- малка от 600 mm, плакирани или 
покрити: 

7212 10 – С калай: 

7212 10 90 – – Други 

7212 40 – Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси 

7216 Профили от желязо или от нелегирани стомани: 

 - Профили, само получени или завършени чрез студена 
обработка: 

7216 61 – – Получени от плосковалцувани продукти 

7216 69 00 – – Други 

7217 Телове от желязо или от нелегирани стомани: 

7217 10 – Без галванично или друго покритие, полирани или не: 

 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

7217 10 10 – – – Чийто най -голям размер на напречното сечение е по-малък 
от 0,8 mm 

 – – – Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или 
по-голям от 0,8 mm 

7217 10 31 – – – – С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, 
получени по време на валцуването 

7217 10 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по -малко от 
0,6 % въглерод 

7217 20 – Поцинковани: 

 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

7217 20 10 – – – Чийто най -голям размер на напречното сечение е по-малък 
от 0,8 mm 

7217 30 – Покрити с други неблагородни метали: 

 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод: 

7217 30 41 − − − С медно покритие 

7217 90 – Други: 

7217 90 20 – – Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод 
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7217 90 50 – – Съдържащи тегловно 0,25 % или повече, но по -малко от 
0,6 % въглерод 

7306 Други тръби, тръбопроводи и кухи профили (например, с открит 
шев или заварени, занитени или затворени по подобен начин), от 
желязо или стомана: 

 – Тръбопровод от вида използван за нефтени или газопроводи: 

7306 11 – – Заварени, от неръждаема стомана: 

7306 11 10 – – – Надлъжно заварени: 

ex 7306 11 10 – – – – Чийто външен диаметър не превишава 168,3 mm 

7306 19 – – Други: 

 – – – Надлъжно заварени: 

7306 19 11 – – – – Чийто външен диаметър не превишава 168,3 mm 

7306 30 – Други, заварени, с кръгъл напречен разрез, от желязо или 
нелегирана стомана: 

 – – Други: 

 – – – Други, с външен диаметър: 

 – – – – Непревишаващ 168,3 mm: 

7306 30 77 − − − − − Други: 

ex 7306 30 77 – – – – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за 
пренос на газове или течности, използвани в гражданската 
авиация 

 – Други, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото: 

7306 61 – – С квадратно или правоъгълно напречно сечение: 

 – – – С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm: 

7306 61 19 – – – – Други: 

ex 7306 61 19 – – – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за 
пренос на газове или течности, използвани в гражданската 
авиация 

 – – – С дебелина на стената, превишаваща 2 mm: 

7306 61 99 – – – – Други: 

ex 7306 61 99 – – – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за 
пренос на газове или течности, използвани в гражданската 
авиация 

7306 69 – – С друго некръгло напречно сечение: 

7306 69 90 – – – Други: 
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ex 7306 69 90 – – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за 
пренос на газове или течности, използвани в гражданската 
авиация 

7312 Телени въжета, въжета, кабели, ленти с оплетка, такелажни 
вериги от желязо или стомана, които не са електрически 
изолирани: 

7312 10 – Телено въже, въжета и кабели: 

 – – Други, чийто най-голям размер на напречното сечение: 

 – – – Превишава 3 mm: 

 − − − − Многожични кабели, включително плътно навитите 
кабели: 

 – – – – – Без покритие или само поцинковани, чийто най-голям 
размер на напречното сечение: 

7312 10 81 − − − − − − Превишава 3 mm, но не превишава 12 mm: 

ex 7312 10 81 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 10 83 − − − − − − Превишава 12 mm, но не превишава 24 mm: 

ex 7312 10 83 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 10 85 − − − − − − Превишава 24 mm, но не превишава 48 mm: 

ex 7312 10 85 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 10 89 – – – – – – Превишава 48 mm: 

ex 7312 10 89 – – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7312 10 98 − − − − − Други: 

ex 7312 10 98 – – – – – – Различни от снабдените с принадлежности или 
изработените във вид на изделия, използвани при пътнически 
самолети 

7321 Печки, скари, готварски печки (включително тези с 
допълнителни бойлери за отопление), барбекюта, кюмбета, 
газова горелка, нагревателни плочи и подобни не електрически 
домашни уреди и частите за тях, от желязо или стомана: 

 – Готварски уреди и нагревателни плочи: 

7321 11 — — Работещи на газ или и на газ, и с други горива: 
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7321 12 00 — — За течно гориво 

7321 19 00 – – Други, включително уредите с твърди горива: 

ex 7321 19 00 – – – За твърдо гориво 

 – Други уреди: 

7321 81 — — Работещи на газ или и на газ, и с други горива: 

7321 82 — — За течно гориво: 

7321 90 00 – Части 

7323 Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от 
чугун, желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби 
(телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, 
полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана: 

7323 10 00 – Желязна или стоманена вата, домакинска тел и гъбички за 
търкане или полиране, ръкавици или подобни 

 – Други: 

7323 92 00 – – От емайлиран чугун 

7323 94 – – От емайлирани желязо или стомана: 

7323 94 90 – – – Други 

7323 99 – – Други: 

 – – – Други: 

7323 99 91 – – – – Боядисани или лакирани 

7324 Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, 
желязо или стомана: 

7324 10 00 – Мивки и умивалници, от неръждаеми стомани: 

ex 7324 10 00 – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Вани: 

7324 29 00 – – Други 

7407 Медни продълговати заготовки, пръти и профили: 

7407 10 00 – От рафинирана мед 

 − От медни сплави: 

7407 21 – – На основата на мед и цинк (месинг) 

7408 Телове от мед: 

 − От медни сплави: 

7408 21 00 – – На основата на мед и цинк (месинг) 

7408 29 00 – – Други 
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7409 Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 
0,15 mm 

7411 Медни тръби и тръбопроводи 

7604 Алуминиеви пръти и профили 

7604 10 – От несплавен алумнний 

 – От алуминиеви сплави: 

7604 21 00 – – Кухи профилни заготовки 

7604 29 – – Други: 

7604 29 90 – – – Профили 

7606 Алуминиеви плочи, листове и ленти, с дебелина, превишаваща 
0,2 mm: 

 – Правоъгълни (включително квадрат): 

7606 11 – – От несплавен алумнний: 

7606 12 – – От алуминиеви сплави: 

7606 12 10 – – – Ленти за венециански щори 

 – – – Други: 

7606 12 50 – – – – Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси 

 – – – – Други, с дебелина: 

7606 12 93 – – – – – 3 mm или повече, но по-малка от 6 mm 

7606 12 99 − − − − − 6 mm или повече 

 – Други: 

7606 91 00 – – От несплавен алумнний 

7606 92 00 – – От алуминиеви сплави 

7608 Тръби от алуминий: 

7608 10 00 – От несплавен алумнний: 

ex 7608 10 00 – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за пренос на 
газове или течности, използвани в гражданската авиация 

7608 20 – От алуминиеви сплави: 

7608 20 20 – – Заварени: 

ex 7608 20 20 – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за пренос 
на газове или течности, използвани в гражданската авиация 

 – – Други: 

7608 20 89 – – – Други: 

ex 7608 20 89 – – – Различни от тези с принадлежности, подходящи за пренос 
на газове или течности, използвани в гражданската авиация 
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7610 Конструкции и части за конструкции (например мостове и 
елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, 
колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, 
корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други) от 
чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите 
конструкции от позиция № 9406; ламарини, пръти, профили, 
тръби и подобни, от алуминий, изработени с оглед използването 
им в конструкцията 

7610 10 00 – Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати 

7610 90 – Други: 

7610 90 10 – – Мостове и мостови елементи, кули и стълбове 

8215 Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на 
пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, 
щипки за захар и подобни артикули: 

 – Други: 

8215 91 00 — — С покрити с благороден метал 

8407 Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно 
действие, с искрово запалване (с вътрешно горене): 

 – Бутални двигатели с възвратно постъпателно действие от 
видовете, използвани за придвижване на превозните средства от 
глава 87: 

8407 34 – – С работен обем, превишаващ 1 000 cm3: 

 – – – Други: 

8407 34 30 – – – – Употребявани 

8408 Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов 
двигател или дизелов двигател с термостартер): 

8408 10 – Корабни двигатели: 

 – – Употребявани: 

8408 10 19 – – – Други 

8408 90 – Други двигатели: 

 – – Други: 

8408 90 27 – – Употребявани: 

ex 8408 90 27 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8415 Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи 
вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата 
и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се 
регулира отделно: 

 – Други: 
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8415 81 00 – – С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за 
термичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие): 

ex 8415 81 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8418 Хладилници, фризери и други охлаждащо или замразяващо 
оборудване, електрическо или друго, термопомпи, различни от 
машините за кондициониране или позиция № 8415: 

8418 50 – Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране 
и излагане на продукти, с вградено оборудване на охлаждане 
или замразяване: 

 – – Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване (с вграден 
охладител или изпарител): 

8418 50 11 – – – За съхраняване на замразени храни 

8432 Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за 
подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци 
за тревни площи или спортни площадки: 

8432 10 – Плугове: 

 – Брани, разрохвачки, култиватори, специални плугове за 
изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за 
плевене: 

8432 21 00 – – Дискови брани 

8432 29 – – Други: 

8432 30 – Сеялки, садачни и разсадосадачни машини: 

8432 40 – Разпръскващи сеялки и разпръскватели на торове: 

8432 80 00 – Други машини и устройства 

8450 Перални машини, включително с устройство за сушене: 

 – Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо: 

8450 11 – – Напълно автоматизирани машини: 

 – – – С капацитет, непревишаващ 6 kg сухо бельо: 

8450 11 11 − − − − С фронтално зареждане 

8450 11 19 − − − − С горно зареждане 

8501 Електрически двигатели и генератори, с изключение на 
електрогенериращите агрегати: 

8501 40 – Други двигатели променлив ток, еднофазови: 

8501 40 20 – – С мощност, непревишаваща 750 W: 

ex 8501 40 20 − − − Различни от тези с мощност, превишаваща 735 W, 
използвани в пътнически самолети 

8501 40 80 – – С мощност, превишаваща 750 W: 
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ex 8501 40 80 − − − Различни от тези с мощност, непревишаваща 150 W, 
използвани в пътнически самолети 

 – Други електродвигатели за променлив ток, многофазови: 

8501 51 00 – – С мощност, непревишаваща 750 W: 

ex 8501 51 00 − − − Различни от тези с мощност, превишаваща 735 W, 
използвани в пътнически самолети 

8501 52 – – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW: 

8501 52 20 – – – С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 
7,5 kW: 

ex 8501 52 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 52 30 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непревишаваща 
37 kW: 

ex 8501 52 30 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 52 90 – – – С мощност, превишаваща 37 kW, но непревишаваща 
75 kW: 

ex 8501 52 90 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 53 – – С мощност, превишаваща 75 kW: 

8501 53 50 – – – Тягови двигатели 

 – – – Други, с мощност: 

8501 53 81 – – – – Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW: 

ex 8501 53 81 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – Генератори за променлив ток (алтернатори): 

8501 61 – – С мощност, непревишаваща 75 kVA: 

8501 61 20 – – – С мощност, непревишаваща 7,5 kVA: 

ex 8501 61 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8501 61 80 – – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 
75 kVA: 

ex 8501 61 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 Електро-трансформатори, статични преобразуватели (например 
токоизправители) и индуктори: 

 – Течни диелектрични трансформатори: 

8504 21 00 – – С мощност, непревишаваща 650 kVA 

8504 22 – – С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 
10 000 kVA: 

8504 22 10 – – – С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 
1 600 kVA 
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8504 22 90 – – – С мощност, превишаваща 1 600 kVA, но непревишаваща 
10 000 kVA 

8504 23 00 – – С мощност, превишаваща 10 000 kVA 

 – Други трансформатори: 

8504 32 – – С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща 16 kVA:

8504 32 20 – – – Измервателни трансформатори: 

ex 8504 32 20 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 32 80 – – – Други: 

ex 8504 32 80 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 33 00 – – С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща 
500 kVA: 

ex 8504 33 00 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8504 40 – Статични преобразуватели: 

 – – Други: 

 – – – Други: 

8504 40 55 – – – – Зареждащи устройства за акумулатори: 

ex 8504 40 55 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – – – Други: 

8504 40 81 – – – – – Токоизправители: 

ex 8504 40 81 – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 − − − − − Инвертори: 

8504 40 88 – – – – – – С мощност, превишаваща 7,5 kVA: 

ex 8504 40 88 – – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети

8504 40 90 − − − − − Други: 

ex 8504 40 90 – – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8508 Уреди за почистване, работещи чрез вакуум: 

 – С вграден електрически двигател: 

8508 11 00 – – С мощност, непревишаваща 1 500 W и с обем на резервоара, 
непревишаващ 20 l 

8508 19 00 – – Други 

8508 70 00 – Части 

8509 Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за 
домакински цели, различни от уредите за почистване, работещи 
чрез вакуум от позиция № 8508 
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8516 Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; 
електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата 
или за подобни приложения; електронагревателни апарати за 
фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши 
за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други 
електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, 
различни от тези в № 8545: 

8516 10 – Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели 

 – Електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата 
или за подобни приложения: 

8516 21 00 – – Акумулиращи радиатори 

8516 29 – – Други 

8516 29 50 – – – Радиатори, отопляващи чрез конвекция 

 – – – Други: 

8516 29 91 − − − − С вграден вентилатор 

8516 29 99 − − − − Други 

 – Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за 
сушене на ръце: 

8516 31 – – Сешоари 

8516 32 00 – – Други фризьорски апарати 

8516 33 00 – – Апарати за съшене на ръце 

8516 40 – Електрически ютии: 

8516 50 00 – Микровълнови фурни 

8516 60 – Други фурни; готварски печки, електрически котлони 
(включително масите за топлинна обработка на хранителни 
продукти), грилове и скари: 

 – – Електрически котлони (включително масите за топлинна 
обработка на хранителни продукти): 

8516 60 51 – – – За вграждане 

8516 60 59 – – – Други 

8516 60 70 – – Грилове и скари 

8516 60 80 – – Фурни за вграждане 

8516 60 90 – – Други 

 – Други електронагревателни уреди 

8516 71 00 – – Апарати за приготвяне на кафе или на чай 

8516 72 00 – – Тостери 

8516 79 – – Други 
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8517 Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни 
мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване 
или приемане на глас, образ или други данни, включително 
апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива 
като LAN или WAN мрежи), различни от тези от позиции 
№ 8443, 8525,8527 или 8528: 

 – Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или 
други данни, включително апаратите за комуникация в жични 
или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи): 

8517 69 – – Други: 

 – – – Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия: 

8517 69 39 – – – – Други: 

ex 8517 69 39 – – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори 
монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с 
микрофон и комплекти, състоящи се от микрофон и един или 
повече високоговорителя; аудиочестотни електрически 
усилватели; електрически апарати за усилване на звука: 

8518 10 – Микрофони и техните стойки: 

8518 10 95 – – Други: 

ex 8518 10 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 30 – Слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, 
състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя: 

8518 30 95 – – Други: 

ex 8518 30 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 40 – Аудиочестотни електрически усилватели: 

8518 40 30 – – Използвани в телефонията или за измервания: 

ex 8518 40 30 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

 – – Други: 

8518 40 81 – – – Само с един канал: 

ex 8518 40 81 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 40 89 – – – Други: 

ex 8518 40 89 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8518 90 00 – Части 

8521 Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, 
дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер): 

8521 90 00 – Други 
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8525 Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, 
дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или 
възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови 
фотоапарати и записващи видеокамери: 

8525 50 00 – Предавателни апарати 

8527 Приемателни апарати за радиоразпръскване, комбинирани в 
една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук 
или с часовниково устройство или не 

8528 Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен 
телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с 
вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат 
за записване или възпроизвеждане на звук или образ: 

 – Монитори с електроннолъчева тръба: 

8528 49 – – Други: 

 – Други монитори: 

8528 59 – – Други: 

 – Прожекционни апарати: 

8528 69 – – Други: 

 – Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден 
радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на 
звук или образ: 

8528 71 – – Непредназначени да съдържат видео дисплей или видео 
екран: 

8528 72 − − Други, цветни: 

8528 72 10 – – – Оборудване за телевизионно прожектиране 

8528 72 20 – – – Апарати с вградено устройство за видеофонично записване 
или възпроизвеждане 

 – – – Други: 

 − − − − С вграден кинескоп: 

 − − − − − Със съотношение широчина/височина на екрана, по-
малко от 1,5 и чийто диагонал на екрана: 

8528 72 31 – – – – – – Не превишава 42 cm 

8528 72 33 − − − − − − Превишава 42 cm, но не превишава 52 cm 

8528 72 39 – – – – – – Превишава 72 cm 

 − − − − − Други: 

 − − − − − − Чиято развивка не превишава 625 реда и чийто 
диагонал на екрана: 

8528 72 51 – – – – – – – Непревишава 75 cm 
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8528 72 59 − − − − − − − Превишава 75 cm 

8528 72 75 − − − − − − Чиято развивка превишава 625 реда 

 – – – – Други: 

8528 72 91 − − − − − Със съотношение широчина/височина на екрана, по-
малко от 1,5 

8528 72 99 – – – – – Други 

8528 73 00 – – Други, черно-бели или други монохромни 

8529 Части, изключително или главно предназначени за апаратите от 
позиции от № 8525 до № 8528: 

8529 10 – Антени и антенни отражатели от всички видове; части 
предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули: 

 – – Антени: 

 – – – Външни антени за телевизионни или радиоприемници: 

8529 10 31 – – – – За приемане на спътникови програми 

8529 10 39 − − − − Други 

8529 10 65 – – – Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, 
включително тези, предназначени да бъдат вграждани в 
апаратите: 

ex 8529 10 65 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8529 10 69 – – – Други: 

ex 8529 10 69 – – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8529 10 80 – – Антенни филтри и сепаратори: 

ex 8529 10 80 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8529 10 95 – – Други: 

ex 8529 10 95 – – – Различни от използваните при пътнически самолети 

8539 Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или 
газоразрядни, включително артикулите, наречени "капсуловани 
фарове и прожектори" и лампите и тръбите с ултравиолетови 
или инфрачервени лъчи; дъгови лампи: 

 – Други лампи с нажежаеми жички, без ултравиолетови или 
инфрачервени лампи: 

8539 21 – – Халогенни, с волфрам 

8539 22 – – Други, с мощност, непревишаваща 200 W, за напрежение над 
100 V 

8539 29 – – Други 

 – Газоразрядни лампи, различни от ултравиолетовите лампи 

8539 31 – – Флуоресцентни, с топъл катод 
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8544 Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други 
изолирани електрически проводници ( дори лакирани или 
анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; 
кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани 
влакна, дори съдържащи електрически проводници или 
снабдени с части за свързване: 

8544 20 00 – Коаксиални кабели и други електрически коаксиални 
проводници 

 – Други електрически проводници, за напрежение, 
непревишаващо 1 000 V: 

8544 42 – – Снабдени с части за свързване: 

8544 42 90 – – – Други 

8544 49 – – Други: 

 – – – Други: 

8544 49 91 – – – – Проводници и кабели, с диаметър на жилото, 
превишаващ 0,51 mm 

 – – – – Други: 

8544 49 93 – – – – – За напрежение, непревишаващо 80 V 

8544 49 95 − − − − − За напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 
1 000 V 

8544 49 99 – – – – – За напрежение от 1 000 V 

8544 60 – Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 
1 000 V 

8701 Трактори (различни от трактори от позиция № 8709): 

8701 10 00 – Зеленчуково-градинарски трактори 

8701 20 – Пътни влекачи за полуремаркета: 

8701 20 90 – – Употребявани 

8701 30 – Верижни трактори: 

8701 30 90 – – Други 

8701 90 – Други: 

 – – Селскостопански трактори и горски трактори, колесни (с 
изключение на зеленчуково-градинарските трактори): 

 – – – Нови, с мощност: 

8701 90 11 – – – – Непревишаваща 18 kW 

8701 90 20 – – – – Превишаваща 18 kW, но непревишаваща 37 kW 

8701 90 25 – – – – Превишаваща 37 kW, но непревишаваща 59 kW 

8701 90 31 – – – – Превишаваща 59 kW, но непревишаваща 75 kW 
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8701 90 50 – – – Употребявани 

8702 Моторни превозни средства за транспортиране на десет или 
повече лица, включително шофьора: 

8702 10 – С бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов 
двигател или дизелов двигател с термостартер): 

8702 90 – Други: 

 – – С бутален двигател с искрово запалване: 

 – – – С работен обем, превишаващ 2 800 cm3: 

8702 90 11 – – – – Нови 

8702 90 19 – – – – Употребявани 

 – – – С работен обем, непревишаващ 2 800 cm3: 

8702 90 31 – – – – Нови 

8702 90 39 – – – – Употребявани 

8703 Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, 
предназначени основно за транспорт на хора (различни от тези в 
позиция № 8702), включително товаропътническите и 
състезателните коли: 

 – Други превозни средства с бутален двигател с искрово 
запалване: 

8703 21 – – С работен обем, непревишаващ 1 000 cm3: 

8703 21 10 – – – Нови: 

ex 8703 21 10 − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 21 90 – – – Употребявани 

8703 24 – – С работен обем, превишаващ 3 000 cm3: 

8703 24 10 – – – Нови: 

ex 8703 24 10 − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 24 90 – – – Употребявани 

 – Други превозни средства с бутален двигател със запалване 
чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с 
термостартер): 

8703 31 – – С работен обем, непревишаващ 1 500 cm3: 

8703 31 10 – – – Нови: 

ex 8703 31 10 − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 31 90 – – – Употребявани 
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8703 33 – – С работен обем, превишаващ 2 500 cm3: 

 – – – Нови: 

8703 33 19 – – – – Други: 

ex 8703 33 19 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8703 33 90 – – – Употребявани 

8704 Моторни превозни средства за превоз на стоки: 

 – Други, с бутален двигател със запалване чрез компресия 
(дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер): 

8704 21 – – С максимално общо тегло, непревишаващо 5 t: 

 – – – Други: 

 – – – – С двигател, чийто работен обем превишава 2 500 cm3: 

8704 21 31 – – – – – Нови: 

ex 8704 21 31 − − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа 
или втора степен 

8704 21 39 – – – – – Употребявани 

 – – – – С двигател, чийто работен обем не превишава 2 500 cm3: 

8704 21 91 – – – – – Нови: 

ex 8704 21 91 − − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа 
или втора степен 

8704 21 99 – – – – – Употребявани 

8704 22 – – С максимално общо тегло, превишаващо 5 t, но 
непревишаващо 20 t: 

 – – – Други: 

8704 22 91 – – – – Нови: 

ex 8704 22 91 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8704 22 99 – – – – Употребявани 

8704 23 – – С максимално общо тегло, превишаващо 20 t: 

 – – – Други: 

8704 23 91 – – – – Нови: 

ex 8704 23 91 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8704 23 99 – – – – Употребявани 

 – Други, с бутален двигател с искрово запалване: 

8704 31 – – С максимално общо тегло, непревишаващо 5 t: 
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 – – – Други: 

 – – – – С двигател, чийто работен обем превишава 2 800 cm3: 

8704 31 31 – – – – – Нови: 

ex 8704 31 31 − − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа 
или втора степен 

8704 31 39 – – – – – Употребявани 

 – – – – С двигател, чийто работен обем не превишава 2 800 cm3: 

8704 31 91 – – – – – Нови: 

ex 8704 31 91 − − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа 
или втора степен 

8704 31 99 – – – – – Употребявани 

8704 32 – – С максимално общо тегло, превишаващо 5 t: 

 – – – Други: 

8704 32 91 – – – – Нови: 

ex 8704 32 91 − − − − − Различни от тези в разглобено състояние от първа или 
втора степен 

8704 32 99 – – – – Употребявани 

8704 90 00 – Други 

8705 Моторни превозни средства за специални цели, различни от 
тези, които са предназначени основно за превоз на хора или 
стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, 
пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на 
улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-
флуорографи): 

8705 30 00 – Превозни средства, използвани за борба срещу пожарите 

8705 40 00 – Kамиони-бетонобъркачки 

8712 00 Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за 
пренасяне на товари) без двигател 

9301 Бойни оръжия, различни от револверите, пистолетите и 
хладните оръжия от позиция № 9307 

9302 00 00 Револвери и пистолети, различни от тези от позиции № 9303 или 
№ 9304 
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9303 Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи 
възпламеняването на барута (например ловни пушки и 
карабини, огнестрелни оръжия, които могат да бъдат заредени 
само през дулото, пистолети за изстрелване на ракети и други 
подобни, предназначени единствено за изстрелването на 
сигнални ракети, пистолети и револвери за изстрелване на 
халосни патрони, пистолети за предварително зашеметяване на 
добитъка при клане, оръдия за изстрелване на котвени въжета) 

9304 00 00 Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със 
спусък, със сгъстен въздух или газ, палки), с изключение на тези 
от № 9307 

9305 Части и принадлежности за артикулите от позиции 9301—9304 

9306 Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други 
муниции и снаряди, и техните части, включително сачмите, 
ловните куршуми и набивките за патрони 

9307 00 00 Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните 
части и ножници 

9401 Столове и седалки (различни от тези по позиция № 9402), които 
се разгъват или не в легла и техните части: 

9401 30 – Въртящи се столове с регулиране на височината: 

9401 30 90 – – Други 

9401 40 00 – Столове, различни от градински или такива за къмпинг, 
разгъващи се в легло 

 – Столове от тръстика, върба, бамбук или подобни материали: 

9401 51 00 – – От бамбук или ратан 

9401 59 00 – – Други 

 – Други столове, с дървени рамки: 

9401 61 00 – – Тапицирани 

9401 69 00 – – Други 

 – Други столове, с метални рамки: 

9401 71 00 – – Тапицирани 

9401 79 00 – – Други 

9401 90 – Части: 

 – – Други: 

9401 90 30 – – – От дърво 

9403 Други мебели и части от тях: 

9403 30 – Дървени мебели от вида, използвани в офиси 

9403 40 – Дървени мебели от вида, използвани в кухни 
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9403 50 00 – Дървени мебели от вида, използвани в спални 

9403 60 – Други дървени мебели 

9403 90 – Части: 

9403 90 30 – – От дърво 

9403 90 90 – – От други материали 

9404 Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и 
подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, 
пуфове, възглавници) с пружини или тапицирани, или пълнени с 
всякакви материали, включително тези от порест каучук или от 
порести пластмаси, обвити или не: 

 – Дюшеци и матраци: 

9404 29 – – От други материали 

9406 00 Сглобяеми конструкции: 

9406 00 11 – Каравани, предназначени за живеене 

 – Други: 

9406 00 20 – – От дърво 

9503 00 Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и 
подобни играчки на колела; колички за кукли; кукли; други 
играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със 
или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид: 

9503 00 10 – Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали 
и подобни играчки на колела; колички за кукли: 

ex 9503 00 10 – – Колички за кукли 

 – Други асортименти и играчки за конструиране: 

9503 00 39 – – От други материали: 

ex 9503 00 39 – – – От дърво 

 – Играчки, представляващи животни или други същества, 
различни от човека: 

9503 00 49 – – Други: 

ex 9503 00 49 – – – От дърво 

 – Пъзели (картинни мозайки): 

9503 00 61 – – От дърво 

9504 Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател 
или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и 
игри с автоматични кегли (например боулинг): 

9504 20 – Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности: 

9504 20 10 – – Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности 
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9506 Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, 
атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или 
игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в 
настоящата глава; басейни: 

 – Топки и топчета, различни от топките за голф или за тенис на 
маса: 

9506 62 – – Надуваеми: 

9506 62 90 – – – Други 

9601 Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, 
корали, седеф и други животински материали за резбарство и 
изделия от тези материали (включително изделията, получени 
чрез отливане) 

9603 Метли и четки, дори представляващи части от машини, от 
апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, 
различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови 
глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; 
чистачки от каучук или от аналогични меки материали: 

9603 10 00 – Метли и метлички, състоящи се от клонки или други 
растителни материали на свързани снопове, със или без дръжка 

9603 90 – Други: 

9604 00 00 Ръчни сита 

9609 Моливи (различни от моливите по позиция № 9608), цветни 
графити за моливи, пастели, тебешири за рисуване и писане, 
тебешири за писане и рисуване и шивашки креди 

9612 Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило 
или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори 
навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори 
напоени, със или без кутия: 

9612 20 00 – Тампони 

9618 00 00 Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури 
за витрини 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Определение на продуктите „baby beef“ 

посочени в член 26, параграф 3 от ССА 

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на 
описанието на продуктите се приема само за указателен, в рамките на това приложение 
преференциалният режим се определя от принадлежността към кодовете по КН. Където 
са показани ех КН кодове, преференциалната схема се определя чрез прилагането на 
код по КН и съответно описание, взети заедно. 

Код по КН Подраздел
ение по 
TAРИК 

Описание на стоката 

 0102  Живи животни от рода на едрия рогат добитък: 

 0102 90  – Други: 

  – – Домашни животни: 

  – – – С тегло, надвишаващо 300 kg: 

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

ex 0102 90 51  – – – – – Предназначени за клане: 

 10 – Които все още нямат постоянни зъби, с тегло 
320 kg или повече, но не надхвърлящо 
470 kg 1 

ex 0102 90 59  – – – – – Други: 

 11 
21 
31 
91 

– Които все още нямат постоянни зъби, с тегло 
320 kg или повече, но не надхвърлящо 
470 kg 1 

  – – – – Други: 

ex 0102 90 71  – – – – – Предназначени за клане: 

 10 – Бикове и млади кастрирани бикове, които все 
още нямат постоянни зъби, с тегло 350 kg, но 
ненадхвърлящо 500 kg 1 

ex 0102 90 79  – – – – – Други: 

 21 
91 

– Бикове и млади кастрирани бикове, които все 
още нямат постоянни зъби, с тегло 350 kg, но 
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ненадхвърлящо 500 kg 1 

 0201  Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни 
или охладени: 

ex 0201 10 00  – Цели или половин трупове 

 91 –  Трупове на животни с тегло 180 kg или повече, но не 
надхвърлящо 300 kg, и половинки животни с тегло 
90 kg или повече, но не надхвърлящо 150 kg, с ниска 
степен на втвърдяване на хрущялите (по-специално на 
тези на symphysis pubis и vertebral apophyses), чието 
месо е светло розово на цвят и сланината, на които е 
изключително фина и бяла, до бледожълта на цвят 1 

 0201 20  – Други разфасовки необезкостени: 

ex 0201 20 20  – – „Компенсирани“ четвъртини: 

 91 – Отделени предни четвъртини на животното с тегло 
90 kg или повече, но не надхвърлящо 150 kg, с 
ниска степен на втвърдяване на хрущялите (по-
специално тези на vertebral apophyses), чието месо е 
бледорозово на цвят и сланината, на които е 
изключително фина, и е бяла до бледожълта на 
цвят 1 

ex 0201 20 30  – – Предни четвъртини разфасовани или неразфасовани: 

 91 – Отделени предни четвъртини на животното с тегло 
45 kg или повече, но не надхвърлящо 75 kg, с ниска 
степен на втвърдяване на хрущялите (по-специално 
тези на vertebral apophyses), чието месо е 
бледорозово на цвят и сланината, на които е 
изключително фина, и е бяла до бледожълта на 
цвят 1 

ex 0201 20 50  – – Задни четвъртини, неразфасовани и разфасовани: 

 91 – Отделени задни четвъртини на животното с тегло 45 
kg или повече, но ненадхвърлящо 75 kg (но 38 kg 
или повече и ненадхвърлящо 68 kg в случай на 
разрези „Pistola“), с ниска степен на втвърдяване на 
хрущялите (по-специално тези на vertebral 
apophyses), чието месо е светлорозов цвят и 
сланината, на които е изключително фина, и е бяла 
до бледожълта на цвят 1 

1 Вписването в тази подпозиция зависи от условията, определени в съответните разпоредби на 
Общността. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III (a) 

Тарифни отстъпки на Сърбия за основни земеделски 
продукти с произход от Общността 

Посочени в член 12, параграф 2, буква a) [член 27, параграф 
2, буква a) от ССА] 

Код по КН Описание на стоката 

0101 Живи коне, магарета, мулета и катъри 

0102 Живи животни от рода на едрия рогат добитък: 

0102 10 – Расови животни за разплод: 

0102 90 – Други: 

0102 90 90 – – Други 

0103 Живи свине: 

0103 10 00 – Расови животни за разплод 

 – Други: 

0103 91 – – С тегло, по-малко от 50 kg: 

0103 91 90 – – – Други 

0103 92 – – С тегло, равно или по-голямо от 50 kg: 

0103 92 90 – – – Други 

0104 Живи овце и кози: 

0104 10 – Овце: 

0104 10 10 – – Расови животни за разплод 

0104 20 – Кози: 

0104 20 10 – – Расови животни за разплод 

0105  Живи птици, по-точно, птици от вида Gallus domesticus, патици, 
гъски, пуйки и кокошки: 

 – С тегло, непревишаващо 185 g: 

0105 11 – – Петли и кокошки: 

 – – – Родителски и прародителски женски пилета: 

0105 11 11 − − − − Яйценосно направление 

0105 11 19 − − − − Други 
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 – – – Други: 

0105 11 91 − − − − Яйценосно направление 

0105 12 00 – – Пуйки 

0105 19 – – Други 

 – Други: 

0105 99 – – Други 

0106 Други живи животни 

0203 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или 
замразени: 

 – Пресни или охладени: 

0203 11 – – Цели или половин трупове: 

0203 11 90 – – – Други 

0203 19 – – Други: 

0203 19 90 – – – Други 

 – Замразени: 

0203 21 – – Цели или половин трупове: 

0203 21 90 – – – Други 

0203 22 – – Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени: 

0203 22 90 – – – Други 

0203 29 – – Други: 

0203 29 90 – – – Други 

0205 00 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно, охладено или 
замразено 

0206 Годна за ядене карантия от едър рогат добитък, свине, овце, кози, 
коне, магарета, мулета или катъри, прясна, охладена или замразена: 

0206 10 – От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: 

0206 10 10 – – Предназначени за производство на фармацевтични препарати 

0208 Друго месо карантия, годна за консумация, пресни, охладени или 
замразени 

0210 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, 
сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от 
меса или карантии: 

 – Други, включително брашна и прахове, годни за консумация от 
меса или карантии: 

0210 91 00 – – От примати 
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0210 92 00 – – От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред 
Kитоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от 
разред Сиреноподобни /Sirenia/) 

0210 93 00 – – От влечуги (включително змиите и морските костенурки) 

0210 99 – – Други: 

 − − − Месо: 

0210 99 10 – – – – От коне, осолено, в саламура или сушено 

 – – – – От овце и кози: 

0210 99 21 – – – – – Необезкостено 

0210 99 29 – – – – – Обезкостено 

0210 99 31 − − − − От северен елен 

0210 99 39 − − − − Други 

 – – – Карантии: 

 – – – – Други: 

 − − − − − Черен дроб от домашни птици: 

0210 99 71 − − − − − − Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в 
саламура 

0210 99 79 − − − − − − Други 

0210 99 80 – – – – – Други 

0406 Сирене или извара: 

0406 40 – Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от 
Penicillium roqueforti 

0406 90 − Други сирена 

 – – Други: 

0406 90 35 − − − Сирене Kefalo-Tyri 

 – – – Други: 

 − − − − Други 

 − − − − − С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и 
с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: 

 − − − − − − Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: 

0406 90 85 − − − − − − − Сирена Kefalograviera, Kasseri 

0407 00 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: 

 – От домашни птици: 

 – – За мътене: 
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0407 00 11 – – – От пуйки или от гъски 

0407 00 19 – – – Други 

0407 00 90 – Други 

0408 Птичи яйца, без черупки, и жълтъци, пресни, изсушени, варени във 
вода или на пара, приготвени във формички, замразени или 
консервирани по друг начин, дори с добавка на захар или на други 
подсладители: 

 – Яйчни жълтъци: 

0408 11 – – Изсушени 

0408 19 – – Други: 

0408 19 20 – – – Негодни за консумация от човека 

0410 00 00 Животински продукти, годни за консумация, неупоменати, нито 
включени другаде 

0504 00 00 Черва, мехури и стомаси на животни (различни от риба), цели или 
техни части, пресни, охладени, замразени, осолени, в саламура, 
изсушени или опушени 

0511 Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени 
другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за 
консумация от човека: 

0511 10 00 – Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък 

 – Други: 

0511 99 – – Други: 

0511 99 10 – – – Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от 
необработени кожи 

0601 Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във 
вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и 
корени от цикория, различни от корените от позиция № 1212: 

0601 10 – Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във 
вегетативен покой: 

0601 20 – Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във 
вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория: 

0601 20 10 – – Разсад, растения и корени от цикория 

0602 Други живи растения (включително техните корени), калеми и 
филизи, мицел за гъби: 

0602 90 – Други: 

0602 90 10 – – Гъбен мицел 

0602 90 20 – – Ананасови растения 
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0602 90 30 – – Зеленчукови и ягодови растения 

 – – Други: 

 – – – Полски растения: 

 – – – – Други полски растения: 

0602 90 51 − − − − − Многогодишни растения: 

0604 Листа, клони и други части на растения, без цветове или пъпки, 
треви, мъхове и лишеи, в качеството им на стоки, подходящи за 
букети или за украса, свежи, изсушени, боядисани, избелени, 
импрегнирани или приготвени по друг начин: 

0701 Картофи, пресни или охладени: 

0701 10 00 – За посев 

0705 Маруля (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или 
охладени: 

 – Цикория: 

0705 21 00 – – Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum 

0705 29 00 – – Други 

0709 Други зеленчуци, пресни или охладени: 

0709 20 00 – Аспержи 

0709 90 – Други: 

 – – Маслини: 

0709 90 31 – – – Предназначени за употреба, различна от производството на 
маслиново масло 

0709 90 39 – – – Други 

0709 90 40 – – Каперси (Carparidacees) 

0709 90 50 – – Копър 

0709 90 70 – – Тиквички 

0709 90 80 – – Артишок (ангинарии) 

0710 Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени: 

0710 80 – Други зеленчуци: 

0710 80 10 – – Маслини 

0710 80 80 – – Артишок (ангинарии) 

0710 80 85 – – Аспержи 
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0711 Зеленчуци, временно консервирани (например чрез сулфурирана и 
солена вода или в други консервиращи разтвори, подсигуряващи 
временното им консервиране), но негодни за непосредствена 
консумация: 

0711 20 – Маслини 

0711 90 – Други зеленчуци и смеси от зеленчуци: 

 – – Зеленчуци: 

0711 90 70 – – – Каперси (Carparidacees) 

0713 Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или 
начупени: 

0713 10 – Грах (Pisum sativum): 

0713 10 10 – – За посев 

0713 20 00 – Нахут (garbanzos) 

 – Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

0713 39 00 – – Други 

0713 90 00 – Други 

0714 Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки патати и 
подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или 
инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на 
парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на 
сагово дърво 

0801 Кокосови орехи, бразилски орехи и кашу, пресни или изсушени, с 
черупките или обелени 

0802 Други ядки, пресни или сушени, с ядките или обелени: 

 – Бадеми: 

0802 11 – – С черупки 

0802 12 – – Без черупки 

0802 40 00 – Кестени (Castanea spp.) 

0802 50 00 – Шам фъстък 

0802 60 00 – Орехи „макадамия“ 

0802 90 – Други 

0803 00 Банани, включително бананови плодове, свежи или сухи 

0804 Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, 
пресни или сушени 

0805 Цитрусови плодове, пресни или изсушени 

0806 Грозде, прясно или сушено: 
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0806 20 – Изсушенo 

0807 Пъпеши (включително дини) и папаи, пресни: 

0807 20 00 – Папаи 

0808 Ябълки, круши и дюли, пресни: 

0808 20 – Круши и дюли: 

0808 20 90 – – Дюли 

0809 Kайсии, череши, праскови (включително праскови без мъх), сливи и 
трънки, пресни: 

0809 40 – Сливи и трънки: 

0809 40 90 – – Трънки 

0810 Други плодове, пресни: 

0810 40 – Боровинки и други плодове от вида Vaccinium: 

0810 40 30 – – Боровинки от вид Vaccinium myrtillus 

0810 50 00 – Киви 

0810 60 00 – Дуриани 

0810 90 – Други 

0811 Плодове и ядки, неготвени или готвени на пара или сварени във 
вода, замразени, със или без добавена захар или други подсладители: 

0811 20 – Малини, къпини, черници, кръстоска между малини и къпини, 
черно, бяло или червено френско грозде и цариградско грозде:  

 – – Други: 

0811 20 39 − − − Черно френско грозде (касис) 

0811 20 51 − − − Червено френско грозде 

0811 20 59 – – – Къпини и черници 

0811 20 90 – – – Други 

0811 90 – Други: 

 – – С добавка на захар или други подсладители: 

 – – – С тегловно съдържание на захар надвишаващо 13 %: 

0811 90 11 – – – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

 – – – Други: 

0811 90 31 – – – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

0811 90 39 − − − − Други 

 – – Други: 

0811 90 50 – – – Боровинки от вид Vaccinium myrtillus 
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0811 90 70 – – – Боровинки от вида Vaccinium myrtilloides и Vaccinium 
angustifolium 

0811 90 85 – – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

0812 Плодове и ядки, временно консервирани (например посредством 
серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на 
други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но 
негодни за консумация в това състояние: 

0812 90 – Други: 

0812 90 20 – – Портокали 

0812 90 30 – – Папаи 

0812 90 40 – – Боровинки от вид Vaccinium myrtillus 

0812 90 70 – – Гуаяви, манго, мангустани, тамарини, ябълки от бразилско дърво 
(кашу), плодове от хлебно дърво, личи и саподила, пасион фрут, 
карамбол, питайя и тропически орехи 

0812 90 98 – – Други 

0813 Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до № 0806; смеси от 
сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава: 

0813 40 – Други плодове: 

0813 40 50 – – Папаи 

0813 40 60 – – Тамарини 

0813 40 70 – – Ябълки от кашу, личи и саподила, пасион фрут, карамбол и 
питайя 

0813 40 95 – – Други 

0813 50 – – Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от 
настоящата глава: 

 – – Смеси от сушени плодове, различни от тези по позиции от 
№ 0801 до № 0806: 

 – – – Без сливи: 

0813 50 12 – – – – От папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно 
дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и питайя 

0813 50 15 − − − − Други 

 – – Смеси, изключително от сушени ядки от позиции № 0801 и 
№ 0802: 

0813 50 31 – – – От черупкови тропически плодове 

0813 50 39 – – – Други 

 – – Други смеси от сушени плодове: 

0813 50 91 – – – Без сливи или смокини 
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0813 50 99 – – – Други 

0814 00 00 Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, 
замразени, поставени във вода - солена, сулфурирана или с прибавка 
на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или 
сушени 

0901 Kафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; 
заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от 
съотношението в сместа: 

 – Кафе, сурово: 

0901 11 00 – – Недекофеинизирано 

0901 12 00 – – Декофеинизирано 

0901 90 – Други 

0902 Чай, ароматизиран или не 

0904 Пипер (от вида Piper); плодове от вида Capsicum или от вида 
Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани: 

 – Пипер: 

0904 11 00 – – Несмляни, нито пулверизирани 

0904 12 00 – – Счукани или смлени 

0905 00 00 Ванилия 

0906 Канела и цветове на канеленото дърво 

0907 00 00 Карамфил (цели зърна, листенца и стъбла) 

0908 Индийско орехче, настъргано индийско орехче и кардамон 

0909 Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида Foeniculum vulgare, 
кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна 

0910 Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и 
други подправки: 

0910 10 00 – Джинджифил 

0910 20 – Шафран 

0910 30 00 – Куркума 

 – Други подправки: 

0910 91 – – Смеси, посочени в забележка 1 б) на настоящата глава 

0910 99 – – Други: 

0910 99 10 − − − Семена от сминдух 

 − − − Мащерка: 

 – – – – Несмляни, нито пулверизирани: 
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0910 99 31 − − − − −Мащерка от вида Thymus serpyllum 

0910 99 33 – – – – – Други 

0910 99 39 – – – – Счукани или смлени 

0910 99 50 − − − Дафинови листа 

0910 99 60 − − − Къри 

1001 Пшеница и меслин: 

1001 10 00 – Твърда пшеница 

1001 90 – Други: 

1001 90 10 – – Шпелта за посев 

 – – Друга шпелта, обикновена пшеница и меслин: 

1001 90 91 – – – Семена на обикновена пшеница и меслин 

1002 00 00 Ръж 

1003 00 Ечемик: 

1003 00 10 – За посев 

1004 00 00 Овес 

1006 Ориз 

1007 00 Сорго 

1008 Елда, просо и канапено семе; други житни растения 

1102 Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от 
брашното от смес от пшеница и ръж: 

1102 10 00 – Ръжено брашно 

1102 90 – Други 

1103 Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на 
гранули, от житни растения: 

 – Едрозърнест и дребнозърнест грис: 

1103 19 – – От други житни растения: 

1103 19 10 − − − От ръж 

1103 19 40 − − − От овес 

1103 19 50 − − − От ориз 

1103 19 90 – – – Други 

1103 20 – Агломерати под формата на гранули: 

1103 20 50 − − От ориз 
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1104 Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например 
олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или 
натрошени), с изключение на ориза от позиция № 1006; кълнове на 
житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни: 

 – Зърна, сплескани или на люспи: 

1104 12 − − От овес 

1104 19 – – От други житни растения: 

 – – – Други: 

1104 19 91 − − − − Люспи от ориз 

 – Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани 
или натрошени): 

1104 22 − − От овес: 

1104 22 30 − − − Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или 
„grutten“) 

1104 22 50 − − − Закръглени 

1104 22 98 – – – Други 

1104 29 – – От други житни растения: 

 − − − От ечемик: 

1104 29 01 − − − − Олющени или обелени 

1104 29 03 − − − − Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или 
„grutten“) 

1104 30 – Кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни 

1105 Брашно, прах, люспи, гранули и кубчета от картофи 

1106 Брашно, грис и прах от сушени бобови растения по позиция № 0713, 
от саго или от корени или от грудки по позиция № 0714 или от 
продуктите от Глава 8: 

1106 20 – От саго или от корени или грудки от позиция № 0714 

1106 30 – От продукти от глава 8 

1107 Малц, печен или не: 

1107 10 – Непечен: 

 – – От пшеница: 

1107 10 11 – – – Под формата на брашно 

1107 10 19 – – – Други 

1108 Скорбяла и нишесте; инулин: 

 – Скорбяла и нишесте: 
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1108 11 00 – – Нишесте от пшеница (жито) 

1108 14 00 – – Нишесте от маниока 

1108 19 – – Други 

1108 20 00 – Инулин 

1201 00 Семена от соя, дори натрошени 

1202 Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори 
обелени или натрошени 

1203 00 00 Копра 

1204 00 Семена от лен, дори натрошени 

1205 Семена от репица или рапица, дори натрошени 

1207 Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени 

1209 Семена, плодове и спори, за посев: 

 – Фуражни семена: 

1209 22 – – От детелина (Trifolium spp.) 

1209 23 – – От власатка 

1209 24 00 – – От ливадна метлица (Poa pratensis L.) 

1209 25 – – От райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 

1209 29 – – Други 

1209 30 00 – Семена от тревисти растения, отглеждани главно заради цветовете 
им 

 – Други: 

1209 91 – – Семена от зеленчуци 

1209 99 – – Други 

1211 Растения или части от растения (включително семената и плодовете), 
от вида използвани главно в парфюмерийната индустрия, 
фармацевтиката или за инсектициди, фунгициди или за подобни 
цели, пресни или сушени, нарязани или не, натрошени или на прах 

1212 Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, 
охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от 
плодове и други растителни продукти (включително непечените 
корени от цикория от вида Cichorum intibus sativum), служещи 
главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени 
другаде: 

 – Други: 

1212 91 – – Семена от захарно цвекло 

1212 99 – – Други 
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1213 00 00 Слама или обвивки от житни растения, необработени, нарязани или 
не, смлени, пресовани или под формата на топчета 

1214 Корени на бяла ряпа, кръмно цвекло, фураж, сено, люцерна 
(алфаалфа), детелина, еспарзета, фураж, фий и други подобни 
фуражни продукти, под формата на топчета или не: 

1214 90 – Други 

1301 Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и 
олеорезини (например балсами) 

1302 Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и 
пектати; агар -агар и други лепкави и сгъстяващи материали, 
извлечени от растения, дори модифицирани: 

 – Растителни сокове и екстракти: 

1302 11 00 – – Опиум 

1302 19 – – Други: 

1302 19 05 − − − Олеорезини от ванилия 

 – Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори 
модифицирани: 

1302 32 – – Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от 
рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани: 

1302 32 90 − − − От семена от гуар 

1302 39 00 – – Други 

1501 00 Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от 
домашни птици, различни от включените в позиции № 0209 или 
№ 1503: 

 – Мазнини от свине (включително свинската мас): 

1501 00 11 – – Предназначени за промишлени цели, различни от производството 
на хранителни продукти за човешка консумация 

1501 00 90 – Мазнини от домашни птици 

1502 00 Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, 
различни от включените в позиция № 1503 

1503 00 Свинска мас, стеарин от свинска мас, масло от свинска мас и масло 
от лой, неемулгирани или смесени, нито обработени по друг начин 

1504 Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, 
независимо дали са рафинирани или не, но не химически променени 

1507 Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 
променени: 

1507 10 – Сурово масло, дори дегумирано: 
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1507 10 10 – – Предназначено за технически или промишлени цели, различни от 
производството на хранителни продукти за човешка консумация 

1507 90 – Други: 

1507 90 10 – – Предназначено за технически или промишлени цели, различни от 
производството на хранителни продукти за човешка консумация 

1508 Фъстъчено масло и неговите фракции, независимо дали са 
рафинирани или не, но не химически променени 

1509 Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не 
химически променени 

1510 00 Други масла и техните фракции, получени изключително от 
маслини, дори рафинирани, но не химически променени и смеси от 
тези масла или фракции с масла или фракции от позиция № 1509 

1511 Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не 
химически променени 

1512 Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, 
дори рафинирани, но не химически променени: 

 – Памучно масло и неговите фракции: 

1512 21 – – Сурово масло, дори с премахнат госипол: 

1512 29 – – Други 

1513 Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от 
бабасу и техните фракции, независимо дали са рафинирани или не, 
но не химически променени 

1515 Други растителни мазнини и масла (включително маслото от 
жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не 
химически променени: 

 – Ленено масло и неговите фракции: 

1515 11 00 – – Сурово масло 

1515 19 – – Други 

1515 30 – Рициново масло и неговите фракции 

1515 50 – Сусамово масло и неговите фракции 

1515 90 – Други: 

 − − Масло от тютюневи семена и неговите фракции: 

 – – – Сурово масло: 

1515 90 21 – – – – Предназначено за технически или промишлени цели, 
различни от производството на хранителни продукти за човешка 
консумация 

1515 90 29 − − − − Други 
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 – – – Други: 

1515 90 31 – – – – Предназначено за технически или промишлени цели, 
различни от производството на хранителни продукти за човешка 
консумация 

1515 90 39 − − − − Други 

 – – Други масла и техните фракции 

 – – – Сурово масло: 

1515 90 40 – – – – Предназначено за технически или промишлени цели, 
различни от производството на хранителни продукти за човешка 
консумация 

 – – – – Други: 

1515 90 51 − − − − − Твърди, представени в директни опаковки, с нетно 
съдържание 1 kg или по-малко 

1515 90 59 − − − − − Твърди, представени по друг начин; течни 

 – – – Други: 

1515 90 60 – – – – Предназначено за технически или промишлени цели, 
различни от производството на хранителни продукти за човешка 
консумация 

 – – – – Други: 

1515 90 91 − − − − − Твърди, представени в директни опаковки, с нетно 
съдържание 1 kg или по-малко 

1515 90 99 − − − − − Твърди, представени по друг начин; течни 

1516 Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните 
фракции, частично или напълно хидрогенирани, 
интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори 
рафинирани, но необработени по друг начин: 

1516 10 – Животинска мас и масла и техните производни 

1516 20 – Зеленчукови мазнини и масла и техните фракции: 

 – – Други: 

1516 20 91 − − − В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 
1 kg 

 – – – Други: 

1516 20 95 − − − − Рапично, репично, ленено, слънчогледово масло, масло от 
илипе, от карите, от макоре, от тулукуна или от бабасу, 
предназначени за технически или промишлени цели, различни от 
производството на хранителни продукти за човешка консумация 

 – – – – Други: 



BG 219   BG 

Код по КН Описание на стоката 

1516 20 96 − − − − − Фъстъчено, памучно, соево или слънчогледово масло; 
други масла, с тегловно съдържание на свободни мастни киселини 
по-малко от 50 %, с изключение на палмистовото масло, маслото от 
илипе, кокосовото масло, рапичното, репичното масло или маслото 
от копайба 

1516 20 98 – – – – – Други 

1518 00 Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, 
обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, 
продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в 
инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с 
изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или 
препарати от животински или растителни мазнини или масла или от 
фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, 
неупоменати, нито включени другаде 

 – Нелетливи растителни масла, течни, смесени, предназначени за 
технически или промишлени цели, различни от предназначените за 
производство на хранителни продукти за човешка консумация: 

1518 00 31 − − Сурови 

1518 00 39 – – Други 

1522 00 Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи 
мазнини или восъци от животински или растителен произход: 

 – Остатъци, получени от третирането на мастни вещества или восъци 
с животински или растителен произход: 

 – – Съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло:

1522 00 31 – – – Неутрализационни утайки (soap-stocks) 

1522 00 39 – – – Други 

 – – Други: 

1522 00 91 − − − Маслени утайки, неутрализационни утайки (soap-stocks) 

1522 00 99 – – – Други 

1602 Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв: 

1602 20 – От черен дроб от всякакви животни 

 – От домашните птици по позиция № 0105: 

1602 31 – – От пуйки 

1602 90 – Други, включително храните, приготвени от животинска кръв 

1603 00 Екстракти от сокове и месо, риба или ракообразни, мекотели и други 
водни безгръбначни 
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1702 Други захари, включително химически чиста лактоза, малтоза, 
глюкоза и фруктоза, в твърдо състояние; захарни сиропи, които не 
съдържат ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на 
мед, смесени с естествен мед или не; карамел: 

 – Лактоза и сироп от лактоза: 

1702 11 00 – – Съдържащи тегловно 99 % или повече лактоза, изразена в 
безводна лактоза, изчислена върху сухо вещество 

1702 19 00 – – Други 

1702 20 – Кленова захар и кленов сироп 

1702 30 – Глюкоза и сироп от глюкоза, който не съдържа фруктоза или 
съдържа в сухо състояние по-малко от 20 тегловни % фруктоза: 

1702 30 10 – – Изоглюкоза 

 – – Други: 

 – – – Съдържащи тегловно в сухо състояние 99 % или повече 
глюкоза: 

1702 30 59 − − − − Други 

 – – – Други: 

1702 30 91 – – – – Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани 

1702 40 – Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо 
състояние от 20 % включително до 50 % фруктоза, различни от на 
инвертната захар 

1702 60 – Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в 
сухо състояние повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната 
захар: 

1702 60 80 – – Сироп от инулин 

1702 60 95 – – Други 

1702 90 – Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни 
сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза: 

1702 90 60 – – Заместители на мед, дори смесени с естествен мед 

 – – Карамелизирана захар и карамелизирани меласи: 

1702 90 71 – – – Съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % или повече 
захароза 

 – – – Други: 

1702 90 75 – – – – Под формата на прах, дори агломерирани 

1702 90 79 − − − − Други 

1801 00 00 Какаови зърна, цели или начупени, сурови или печени 

1802 00 00 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао 
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2001 Зеленчуци, плодове, ядки и други годни за консумация части от 
растения, приготвени или консервирани в оцет или оцетна киселина: 

2001 90 – Други: 

2001 90 10 – – Mango chutney 

2001 90 65 – – Маслини 

2001 90 91 – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

2001 90 93 – – Лук 

2005 Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен 
от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от 
продуктите по позиция № 2006: 

2005 60 00 – Аспержи 

2005 70 – Маслини 

2005 91 00 – – Бамбукови кълнове 

2005 99 – – Други: 

2005 99 20 – – – Каперси (Carparidacees) 

2005 99 30 – – – Ангинарии 

2005 99 50 – – – Зеленчукови смеси 

2006 00 Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, 
варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани): 

2006 00 10 – Джинджифил 

 – Други: 

 – – С тегловно съдържание на захар превишаващо 13 %: 

2006 00 35 – – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

 – – Други: 

2006 00 91 – – – Тропически плодове и черупкови тропически плодове 

2006 00 99 – – – Други 

2007 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове или ядки, 
приготвени чрез варене, с или без прибавка на захар или други 
подсладители: 

2007 10 – Хомогенизирани продукти: 

 – – Други: 

2007 10 91 – – – От тропически плодове 

 – Други: 

2007 91 – – Цитрусови плодове 

2007 99 – – Други: 
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 – – – С тегловно съдържание на захар надвишаващо 30 %: 

2007 99 20 – – – – Пюрета и каши от кестени 

 – – – Други: 

2007 99 93 – – – – От тропически плодове и черупкови тропически плодове 

2007 99 98 − − − − Други 

2008 Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или 
други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени 
другаде: 

 – Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори 
смесени помежду си: 

2008 11 – – Фъстъци: 

 – – – Други, в опаковки за непосредствено използване с нетно 
съдържание: 

 − − − − Превишаващо 1 kg: 

2008 11 92 − − − − − Печени 

2008 11 94 – – – – – Други 

 – – – – Непревишаващо 1 kg: 

2008 11 96 − − − − − Печени 

2008 11 98 – – – – – Други 

2008 19 – – Други, включително смеси 

2008 20 – Ананаси 

2008 30 – Цитрусови плодове 

2008 40 – Круши: 

 – – С прибавка на алкохол: 

 – – – В първични опаковки, превишаващи 1 kg: 

 − − − − С тегловно съдържание на захар надвишаващо 13 %: 

2008 40 11 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 40 19 – – – – – Други 

 – – – – Други: 

2008 40 21 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 40 29 – – – – – Други 
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 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 
1 kg: 

2008 40 31 − − − − С тегловно съдържание на захар, превищаващо 15 % 

2008 40 39 − − − − Други 

2008 50 – Кайсии: 

 – – С прибавка на алкохол: 

 – – – В първични опаковки, превишаващи 1 kg: 

 − − − − С тегловно съдържание на захар надвишаващо 13 %: 

2008 50 11 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 50 19 – – – – – Други 

 – – – – Други: 

2008 50 31 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 50 39 – – – – – Други 

 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 
1 kg: 

2008 50 51 − − − − С тегловно съдържание на захар, превищаващо 15 % 

2008 50 59 − − − − Други 

2008 70 – Праскови, включително нектарини: 

 – – С прибавка на алкохол: 

 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg: 

 − − − − С тегловно съдържание на захар надвишаващо 13 %: 

2008 70 11 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 70 19 – – – – – Други 

 – – – – Други: 

2008 70 31 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 70 39 – – – – – Други 

 – – – В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 
1 kg: 

2008 70 51 − − − − С тегловно съдържание на захар, превищаващо 15 % 

2008 70 59 − − − − Други 

2008 80 – Ягоди: 
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 – – С прибавка на алкохол: 

 – – – С тегловно съдържание на захар надвишаващо 9 %: 

2008 80 11 − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 80 19 − − − − Други 

 – – – Други: 

2008 80 31 − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 80 39 − − − − Други 

2008 92 – – Смеси: 

 – – – С прибавка на алкохол: 

 − − − − С тегловно съдържание на захар надвишаващо 9 %: 

 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas: 

2008 92 12 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

2008 92 14 − − − − − − Други 

 − − − − − Други: 

2008 92 16 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

2008 92 18 − − − − − − Други 

 – – – – Други: 

 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas: 

2008 92 32 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

2008 92 34 − − − − − − Други 

 − − − − − Други: 

2008 92 36 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

2008 92 38 − − − − − − Други 

 – – – Несъдържащи добавен алкохол: 

 − − − − С прибавка на захар: 
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 − − − − −В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg: 

2008 92 51 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

 − − − − − Други: 

 – – – – – – Смеси, в които никой от плодовете, съставящи сместа, не 
превишава 50 % от общото ѝ тегло: 

2008 92 72 − − − − − От тропически плодове (включително смесите, съдържащи 
тегловно 50 % или повече тропически плодове или тропически 
черупкови плодове) 

 – − − − − − Други: 

2008 92 76 − − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

 − − − − Без прибавка на захар, в опаковки за непосредствено 
използване с нетно съдържание: 

 − − − − − 5 kg или повече: 

2008 92 92 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

 − − − − − 4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg: 

2008 92 94 − − − − − − От тропически плодове (включително смесите, 
съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове или 
тропически черупкови плодове) 

2008 99 – – Други: 

 – – – С прибавка на алкохол: 

 − − − − Джинджифил: 

2008 99 11 − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

2008 99 19 – – – – – Други 

 – – – – Други: 

 − − − − − С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %: 

 − − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas: 

2008 99 24 − − − − − − − Тропически плодове 

 − − − − − − Други: 

2008 99 31 − − − − − − − Тропически плодове 
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 − − − − − Други: 

 − − − − − − С действително алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas: 

2008 99 36 − − − − − − − Тропически плодове 

 − − − − − − Други: 

2008 99 38 − − − − − − − Тропически плодове 

 – – – Несъдържащи добавен алкохол: 

 − − − − С прибавка на захар, в опаковки за непосредствено 
използване с нетно съдържание, превишаващо 1 kg: 

2008 99 41 − − − − − Джинджифил 

2008 99 46 − − − − − Пасионфрут, гуаяви и тамарини 

2008 99 47 − − − − − Манго, мангустани, папая, ябълки от бразилско дърво 
(кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, карамбол и питайя 

 − − − − С прибавка на захар, в опаковки за непосредствено 
използване с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg: 

2008 99 51 − − − − − Джинджифил 

2008 99 61 − − − − − Пасионфрут и гуаяви 

2009 Плодови сокове (включително мъст от грозде) и зеленчукови сокове, 
неферментирали без прибавка на алкохол, със или без прибавка на 
захар или други подсладители: 

 – Портокалов сок: 

2009 11 − − Замразен 

2009 19 – – Други 

 − Сок от грейпфрути: 

2009 21 00 − − Със стойност Брикс, непревишаваща 20: 

2009 29 – – Други 

2009 39 – – Други: 

 − − − Със стойност Брикс, превишаваща 67: 

2009 39 11 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло 

2009 39 19 − − − − Други 

 − − − Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67: 

 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло: 

 − − − − − Сок от лимони: 

2009 39 59 − − − − − − Без прибавка на захар 

2009 49 – – Други: 
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 − − − Със стойност Брикс, превишаваща 67: 

2009 49 11 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло 

 − − − Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67: 

 – – – – Други: 

2009 49 99 − − − − − Без прибавка на захар 

2009 80 − Сокове от други плодове или зеленчуци: 

 − − Със стойност Брикс, превишаваща 67: 

 – – – Други: 

 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло: 

2009 80 34 − − − − − Сок от тропически плодове 

 – – – – Други: 

2009 80 36 − − − − − Сок от тропически плодове 

2009 80 38 – – – – – Други 

 − − Със стойност Брикс, непревишаваща 67: 

 – – – Други: 

 – – – – Други: 

 − − − − − С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 
30 %: 

2009 80 85 − − − − − − Сок от тропически плодове 

 − − − − − С тегловно съдържание на прибавена захар, 
непревишаващо 30 %: 

2009 80 88 − − − − − − Сок от тропически плодове 

 − − − − − Без прибавка на захар: 

2009 80 97 − − − − − − Сок от тропически плодове 

2009 90 − Смеси от сокове: 

 − − Със стойност Брикс, непревишаваща 67: 

 – – – Други: 

 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло: 

 − − − − − Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от ананас: 

2009 90 41 − − − − − − С прибавка на захар 

2009 90 49 − − − − − − Други 

 − − − − Със стойност, непревишаваща 30 € на 100 kg нетно тегло: 

 − − − − − Други: 
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 − − − − − − С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 
30 %: 

2009 90 92 − − − − − − − Смеси от сокове от тропически плодове 

 − − − − − − Без прибавка на захар: 

2009 90 97 − − − − − − − Смеси от сокове от тропически плодове 

2009 90 98 − − − − − − − Други 

2301 Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, 
карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни 
безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки: 

2301 10 00 – Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или 
карантии; пръжки 

2302 Трици, стърготини и други остатъци, под формата на гранули или не, 
получени при пресяването, смилането или друга обработка на 
житните растения или от бобови растения: 

2302 10 – От царевица 

2302 40 – От други житни растения: 

2302 50 00 – От бобови растения 

2303 30 00 – Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни 

2305 00 00 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани 
под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото 
масло 

2306 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани 
под формата на гранули, получени при извличането на растителни 
мазнини или масла, различни от тези по позиции № 2304 или 
№ 2305: 

2306 10 00 – От семена на памук 

2306 20 00 – От семена на лен 

 – От семена на репица или рапица: 

2306 41 00 – – От семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова 
киселина 

2306 49 00 – – Други 

2306 50 00 – От кокосови орехи или от копра 

2306 60 00 – От палмистови орехи или ядки 

2306 90 – Други 

2307 00 Винени утайки; суров винен камък (тригия) 
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2308 00 Зеленчукови продукти и зеленчукови остатъци, зеленчукови 
остатъци и странични продукти, под формата на топчета или не, от 
типа използвани за хранене на животни, които не са посочени или 
включени другаде 

2309 10 – Храна за кучета или котки, за продажба на дребно 

2309 90 – Други: 

2309 90 10 – – Разтворими продукти от риби или морски бозайници 

2309 90 20 – – Продукти, посочени в допълнителна забележка 5 към настоящата 
глава 

3301 Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани 
олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в 
нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени 
чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, 
получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични 
дестилирани води и водни разтвори на етерични масла: 

 – Етерични масла от цитрусови растения: 

3301 12 − − От портокал 

3301 13 − − От лимон 

3301 19 – – Други 

3301 24 − − От Mentha piperita 

3301 25 − − От друг вид ментови растения 

3301 29 – – Други: 

 − − − От карамфил, от ниаули, от иланг -иланг: 

3301 29 11 − − − − Необезтерпенени 

3301 29 31 − − − − Обезтерпенени 

 – – – Други: 

 − − − − Обезтерпенени: 

3301 29 71 − − − − − От здравец (гераниево); от жасмин; от индийски троскот 
(ветиверово) 

3301 29 79 − − − − − От лаванда (лавандулово или лавандиново) 

3302 Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни 
разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, 
използвани като суровини в промишлеността; други препарати на 
базата на ароматични вещества от видовете, използвани за 
производството на напитки: 

3302 10 – От видовете, използвани за производството на храни или напитки: 
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 – – От видовете, използвани за производството на храни или 
напитки: 

3302 10 40 – – – Други 

3302 10 90 – – От видовете, използвани за производството на храни 

3501 Kазеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови 
лепила: 

3501 90 – Други: 

3501 90 10 − − Казеинови лепила 

3502 Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, 
получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % 
протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и 
други производни на албумините: 

3502 20 – Млечен албумин, включително концентратите от два или повече 
протеини, получени от суроватка 

3502 90 – Други 

3503 00 Желатини (включително представените под формата на изрязани 
квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност 
или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от 
животински произход, с изключение на казеиновите лепила от 
позиция № 3501 

3504 00 00 Пептони и техните производни; протеинови вещества и техните 
производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах 
кожи, обработени или не с хром 

3505 Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например 
желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на 
базата на скорбяла или нишесте; или на декстрини или други 
модифицирани скорбяла или нишесте: 

3505 10 – Декстрини и друга модифицирана скорбяла: 

 – – Други модифицирани скорбяла и нишесте: 

3505 10 50 – – – Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте 

4101 Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или 
кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, 
пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито 
пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени 
или цепени: 

4101 20 – Цели кожи, с единично тегло, непревишаващо 8 kg, когато са 
сушени, 10 kg, когато са сухо осолени и 16 kg, когато са пресни, 
мокро осолени или консервирани по друг начин 

4101 90 00 – Други, включително крупони, полукрупони и поли 
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4102 Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, 
пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито 
пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени 
или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1 в) 
на настоящата глава 

4103 Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, 
пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито 
пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени 
или цепени, различни от тези, които са изключени със забележки 1 б) 
или 1 в) на настоящата глава 

4301 Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, 
крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), 
различни от суровите кожи от № 4101, № 4102 или № 4103: 

4301 30 00 – От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, 
„персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Kитай, Монголия или 
Тибет, цели, дори без главите, опашките или крачетата 

4301 60 00 – От лисици, цели, дори без главите, опашките или крачетата 

4301 80 – Други кожухарски кожи, цели, дори без главите, опашките или 
крачетата: 

4301 90 00 – Глави, опашки, крачета и други части, годни за употреба в 
кожухарството 

5001 00 00 Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене 

5002 00 00 Сурова коприна („греж“) (неусукана) 

5003 00 00 Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни 
за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни 
материали) 

Безмитен режим за неограничени количества от датата на влизане в сила на 
споразумението 
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