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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРОТОКОЛ 1 

ОТНОСНО РЕЖИМА, ПРИЛОЖИМ КЪМ ВНОСА В ОБЩНОСТТА НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ СИРИЯ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 18, 

ПАРАГРАФ 1 

Член 1 

Продуктите, изброени в приложението, с произход от Сирия, се допускат за внос в 
Общността в съответствие с условията, които се съдържат в настоящия протокол и 
в приложението му. 

Член 2 

 а) Митата върху вноса се премахват или намаляват, както е 
посочено в колона „a“. 

 б) За определени продукти се премахват митата в рамките на 
тарифните квоти, посочени в колона „б“, за всеки от тях. 

 в) За количествата, внесени в превишаване на квотите, митата, в 
зависимост от съответния продукт, се прилагат в пълен размер или се 
намаляват, както е посочено в колона „в“. 

1. За първата година на прилагане обемите на тарифните квоти се изчисляват 
като пропорционална част от базовите обеми, като се взема предвид 
изминалият период преди датата на влизане в сила на настоящото 
споразумение: 

 а) окончателният размер на преференциалната митническа 
ставка, изчислена в съответствие с настоящия протокол, се закръгля 
надолу до първия десетичен знак, като се изпуска вторият десетичен 
знак; 

 б) когато при изчисляването на размера на преференциалната 
митническа ставка, извършено в изпълнение на буква а), се получи 
една от следните стойности, съответната преференциална ставка се 
приравнява към пълно освобождаване: 

– 1 % или по-малко в случай на ad valorem мита, или 

– 1 EUR или по-малко — за всяка сума в случай на специални 
митнически ставки. 

Член 3 

Намаляването на митническите ставки, споменато в приложението, се прилага към 
базовите мита, посочени в член 9 от споразумението.  
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Член 4 

За продуктите по код CN 0703 20 00 от Комбинираната номенклатура сирийските 
органи издават сертификат за произход в съответствие с членове 55—65 от 
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на 
разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0101 10 90 Расови магарета, мулета и катъри за разплод 45    

 0101 90 19 Живи коне (без расовите за разплод и 
предназначените за клане) 

100    

 0101 90 30 Живи магарета 45    

 0101 90 90 Живи мулета и катъри 32    

 0104 20 10 Расови животни за разплод от рода на козите 100    

 0106 19 10 Живи домашни зайци 100    

 0106 39 10 Живи гълъби 55    

 0205 00 20 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, 
прясно или охладено 

69    

 0205 00 80 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, 
замразено 

69    

 0206 80 91 Пресни или охладени карантии от коне, 
магарета, мулета и катъри, годни за 
консумация (без тези за производство на 
фармацевтични препарати) 

55    

 0206 90 91 Замразени карантии от коне, магарета, 
мулета и катъри, годни за консумация (без 
тези за производство на фармацевтични 
препарати) 

55    

 0207 14 10 Обезкостени разфасовки от петли и 
кокошки, замразени 

 0207 27 10 Обезкостени разфасовки от домашни пуйки, 
замразени 

 0207 33 19 Замразени патици от вида domesticus, 
оскубани, изкормени, без глави и без крака и 
без шийки, сърца, черен дроб и воденички, 
наречени „патици 63 %“ и патици под други 
форми, неразфасовани (с изключение на 
„патици 70 %“) 

100 300 0  

 0207 14 91 Черен дроб, годен за консумация, замразен, 55    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

от петли и кокошки от вида Gallus 
domesticus 

 0207 27 91 Замразен дроб от домашни пуйки, годен за 
консумация 

55    

 0207 36 89 Черен дроб, годен за консумация, замразен, 
от домашни патици, гъски или токачки, 
различен от тлъст черен дроб 

55    

 0208 10 10 Меса и карантии, годни за консумация, 
домашни зайци, пресни, охладени или 
замразени  

55    

       

 0208 90 70 Жабешки бутчета, пресни, охладени или 
замразени 

100    

 0208 30 00 Месо и карантии от примати, годни за 
консумация, пресни, охладени или 
замразени 

39    

 0208 40 90 Меса и карантии, годни за консумация, от 
китове, делфини, и морски свине (бозайници 
от разред Китоподобни /Cetacea/); от 
ламантини и дюгони (бозайници от разред 
Сиреноподобни /Sirenia/) пресни, охладени 
или замразени (различни от месо от китове) 

39    

 0208 50 00 Месо и карантии от влечуги (включително 
от змии и от морски костенурки), годни за 
консумация, пресни, охладени или 
замразени 

39    

 0208 90 10 
0208 90 30 

Меса и карантии, годни за консумация, от 
домашни гълъби; от дивеч, различен от 
зайците, пресни, охладени или замразени 

55    

 0208 90 60 Месо и карантии от северен елен, годни за 
консумация, пресни, охладени или 
замразени 

39    

 0208 90 95 Други меса и карантии, годни за 
консумация, пресни, охладени или 

39    
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

замразени 
 0210 99 10 Меса от коне, осолени или в саламура или 

изсушени 
55    

 0210 99 59 Карантии от животни от рода на едрия рогат 
добитък, годни за консумация, осолени, или 
в саламура, изсушени или пушени, различни 
от диафрагма 

30 

 0210 99 60 Карантии от животни от рода на овцете и 
козите, годни за консумация, осолени или в 
саламура, сушени или пушени 

100 100 

31 

 

 0210 99 80 Други карантии, годни за консумация, 
осолени или в саламура, сушени или 
пушени, неупоменати другаде  

31    

 0405 10 11 Масло с тегловно съдържание на мазнини не 
по-малко от 85 %, в директни опаковки, с 
нетно съдържание, непревишаващо 1 kg  

 0405 10 19 Масло с тегловно съдържание на мазнини не 
по-малко от 85 %, различно от това в 
директни опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

 0405 10 30 Възстановено масло със съдържание на 
мазнини в тегловно отношение не повече от 
85 %  

 0405 10 50 Масло от суроватка с тегловно съдържание 
на мазнини, непревишаващо 85 %  

 0405 10 90 Масло с тегловно съдържание на мазнини, 
превишаващо 85 %  

 0405 20 90 Млечни пасти за намазване с тегловно 
съдържание на мазнини, превишаващо 75 %, 
но непревишаващо 80 % 

 0405 90 10 Мазнини и масла, получени от мляко, с 
тегловно съдържание на мазнини, равно или 
по-голямо от 99,3 % и с тегловно 

100 100 0  
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

съдържание на вода, непревишаващо 0,5 % 

 0405 90 90 Други мазнини и масла, получени от мляко, 
с тегловно съдържание на мазнини, равно 
или по-голямо от 99,3 % и с тегловно 
съдържание на вода, непревишаващо 0,5 % 

ex 0406 Сирена и извара, различни от сирене Feta от 
код по КН 0406 90 32 

100 100 0  

 0407 00 90 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани 
или варени, различни от тези от домашни 
птици 

45    

 0410 00 00 Продукти за ядене от животински произход, 
които не са посочени или споменати другаде 

66    

 0601 10 10 Луковици на зюмбюли във вегетативен 
покой 

 0601 10 20 Луковици на нарциси във вегетативен покой 
 0601 10 30 Луковици на лалета във вегетативен покой 
 0601 10 40 Луковици на гладиоли във вегетативен 

покой 
 0601 10 90 Луковици, туберкули, грудки, грудести 

корени и ризоми във вегетативен покой 
(различни от използваните за консумация, 
зюмбюли, нарциси, лалета, гладиоли и 
растения и корени от цикория) 

69 

 0601 20 30 Луковици на орхидеи, зюмбюли, нарциси и 
лалета, във вегетация или цъфтене 

36 

 0601 20 90 Луковици, туберкули, грудки, грудести 
корени и ризоми във вегетация или цъфтене 
(различни от използваните за консумация, на 
орхидеи, зюмбюли, нарциси, лалета и 
растения и корени от цикория) 

100 100 

55 

 

 0602 10 90 Издънки, невкоренени и калеми (без лози) 100 500 100  
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0602 20 90 Дървета, храсти и дръвчета с годни 
за консумация плодове, присадени или 
неприсадени, различни от калемите от лоза 

 0602 30 00 Рододендрони и азалии, присадени или 
неприсадени 

 0602 40 00 Рози, присадени или неприсадени 
   

 0602 90 10 Гъбен мицел 
 0602 90 30 Зеленчукови и ягодови растения 
 0602 90 41 Живи горски дървета, храсти и дръвчета 

42 

 0602 90 45 Вкоренени издънки и млади растения, 
храсти и шубраци (без плодови, орехови и 
горски дървета, храсти и дръвчета) 

66 

 0602 90 49 Дървета, храсти и шубраци, вкл. техните 
корени (различни от издънки, калеми и 
вкоренени издънки и плодови, орехови и 
горски дървета, храсти и дръвчета) 

 0602 90 50 Други полски растения 
 
 

   

42 

 0602 90 70 Стайни вкоренени издънки и дръвчета (без 
кактуси) 

 0602 90 91 Цветни стайни растения с пъпки или с 
цветове, с изключение на кактусите 

 0602 90 99 Живи стайни растения и кактуси (различни 
от вкоренени издънки, дръвчета и цветни 
растения с пъпки или с цветове) 

54 

 0603 11 00 Цветове и пъпки от рози, отрязани, за букети 
или украса, свежи 

 0603 12 00 Цветове и пъпки от карамфили, отрязани, за 

100 200 58  
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

букети или украса, свежи 

 0603 13 00 Цветове и пъпки от орхидеи, отрязани, за 
букети или украса, свежи 

 0603 19 10 Цветове и пъпки от гладиоли, отрязани, за 
букети или украса, свежи 

 0603 14 00 Цветове и пъпки от хризантемии, отрязани, 
за букети или украса, свежи 

 0603 19 90 Други цветя и цветни пъпки, свежи, от 
видовете използвани за букети или с цел 
украса (различни от рози, карамфили, 
орхидеи, гладиоли и хризантеми) 

 0603 90 00 Сушени, боядисани, избелени, 
импрегнирани или приготвени по друг начин 
отрязани цветя и цветни пъпки, използвани 
за букети или с цел украса 

35 

 0604 10 90 Мъхове и лишеи за букети или украса, 
свежи, сушени, избелени, боядисани, 
импрегнирани или приготвени по друг начин 
(различни от еленовите лишеи) 

70    

       

 0604 91 20 Коледни елхи за украса, свежи  100    

       

 0604 91 40 Клони от иглолистни дървета, за букети или 
украса, свежи  

100    

 0604 91 90 Шума, листа, клони и други части на 
растенията, без цветове и цветни пъпки, 
треви, свежи, за букети или украса (различни 
от Коледните елхи и от клоните от 
иглолистни дървета) 

100    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0604 99 90 Шума, листа, клони и други части на 
растенията, без цветове или цветни пъпки, 
треви, мъхове и лишеи за букети или украса, 
избелени, боядисани, импрегнирани или 
приготвени по друг начин (различни от 
изсушените) 

32    

 0701 10 00 Картофи за посев, пресни или охладени 100    

 0701 90 10 Картофи, предназначени за производство на 
нишесте, пресни или охладени 

100 1 000 60  

ex 0701 90 50 Ранни картофи, пресни или охладени, в 
периода от 1 януари до 30 април  

100  
32 000 

54  

ex 0701 90 90 Ранни картофи, пресни или охладени, в 
периода от 1 юли до 31 юли 

100 5 000 54  

 0702 00 00 Домати, пресни или охладени 100 (*) 15 900 60 (*)  

 0703 10 11 Лук за посев, пресен или охладен 100    

 0703 10 19 Лук, пресен или охладен, различен от лука за 
посев 

100    

 0703 10 90 Шалот, пресен или охладен 100    

 0703 20 00 Чесън, пресен или охладен 100 (*)   Article 4 

 0703 90 00 Праз и други лукови зеленчуци, пресни или 
охладени (различни от лук, шалот и чесън) 

34    

 0704 10 00 Карфиол и броколи, пресни или охладени 55 

 0704 20 00 Брюкселско зеле, прясно или охладено 
 0704 90 10 Бяло главесто зеле и червено главесто зеле, 

прясно или охладено 
 0704 90 90 Къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за 

консумация зеленчуци от вида Brassica, 
пресни или охладени (различни от карфиол, 
броколи, брюкселско зеле, бяло главесто 
зеле и червено главесто зеле) 

100 500 

29 

(5) 

 0705 11 00 Топ салата, пресни или охладени 43   (5) 
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0705 19 00 Други марули, пресни или охладени 
(различни от топ салата) 

34    

 0705 21 00 Прясна или охладена цикория 34    

 0705 29 00 Цикории, пресни или охладени (без 
обикновена цикория) 

34    

 0706 10 00 Пресни или охладени моркови и репи 
 0706 90 10 Целина с едри глави, пресни или охладени 

26 

 0706 90 30 Хрян (Cochlearia armoracia), пресен или 
охладен 

29 

 0706 90 90 Салатно цвекло, козя брада, репички и 
подобни годни за консумация корени, 
пресни или охладени (различни от моркови, 
репи, целина с едри глави и хрян) 

100 1 060 

26 

 

 0707 00 05 Краставици, пресни или охладени 
 0707 00 90 Корнишони, пресни или охладени 

100 (*) 1 060 0  

 0708 10 00 Пресен или охладен грах Pisum sativum, със 
или без шушулките 

67    

 0708 20 00 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), пресен 
или охладен, със или без шушулките 

100 500 49 (5) 

 0708 90 00 Пресни или охладени бобови култури, със 
или без шушулките (различни от грах Pisum 
sativum и фасул Vigna spp., Phaseolus spp.) 

100 500 31  

 0709 90 80 Артишок, пресни или охладени 0 

 0709 20 00 Аспержи, пресни или охладени 34 

 0709 30 00 Патладжани, пресни или охладени 
 0709 40 00 Целина, прясна или охладена (различна от 

целината с едри глави) 
 0709 51 00 Пресни или охладени гъби от вида Agaricus 

27 

 0709 59 50 Трюфели, пресни или охладени 0 

 0709 59 10 Пачи крак, пресни или охладени 

100 (*) 1 060 

100 

 



BG 12   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0709 59 30 Пресни или охладени манатарки 63 

 0709 59 90 Пресни или охладени гъби, годни за 
консумация (различни от пачи крак, 
манатарки, гъби от вида Agaricus и трюфели)

55 

 0709 60 10 Сладки пиперки, пресни или охладени 49 

 0709 60 99 Пресни или охладени пиперки от вида 
Capsicum или Pimenta (различни от тези за 
промишлено производство на капсаицин или 
на съдържащи алкохол capsicum олеорезини, 
за промишлено производство на етерични 
масла или резиноиди и сладките пиперки) 

55 

 0709 70 00 Пресен или охладен спанак, новозеландски 
спанак и гигантски спанак 

 0709 90 10 Пресни или охладени зеленчукови салати 
(различни от маруля и цикория) 

 0709 90 20 Листно цвекло и бяло цвекло (Cynara 
cardunculus) 

34 

 0709 90 31 Пресни или охладени маслини, различни от 
тези за производство на маслиново масло (3) 

100 

 0709 90 39(6) Пресни или охладени маслини, 
предназначени за производство на 
маслиново масло 

0 

 0709 90 40 Каперси (Carparidacees), пресни или 
охладени 

63 

 0709 90 50 Копър от вида Foeniculum vulgare, пресен 
или охладен 

44 

 0709 90 60 (6) Сладка царевица, прясна или охладена 
 0709 90 70 Тиквички, пресни или охладени 

0 

 0709 90 90 Други пресни или охладени зеленчуци, 
неспоменати другаде 

100    

 0710 10 00 Картофи, сурови или варени във вода или на 
пара, замразени 

100 500 24  



BG 13   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0710 21 00 Грах (Pisum sativum), със или без 
шушулките, суров или варен във вода или на 
пара, замразен 

 0710 22 00 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), със или 
без шушулките, суров или варен във вода 
или на пара, замразен 

 0710 29 00 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, 
сурови или варени във вода или на пара, 
замразени (различни от грах и фасул) 

 0710 30 00 Спанак, новозеландски спанак и гигантски 
спанак, суров или приготвен чрез варене във 
вода или на пара, замразен 

 0710 80 10 Маслини, сурови или варени във вода или на 
пара, замразени 

23 

 0710 80 51 Сладки пиперки, сурови или варени във вода 
или на пара, замразени 

24 

 0710 80 59 Пиперки от вида Capsicum или Pimenta, 
сурови или варени във вода или на пара, 
замразени (различни от сладки пиперки) 

55 

 0710 80 61 Замразени гъби от вида Agaricus, сурови или 
варени във вода или на пара 

 0710 80 69 Замразени гъби, сурови или варени във вода 
или на пара, различни от гъбите от вида 
Agaricus 

24 

 0710 80 70 Домати, сурови или варени във вода или на 
пара, замразени 

0 

 0710 80 80 Артишок (ангинарий), суров или варен във 
вода или на пара, замразен 

24 

 0710 80 85 Аспержи, сурови или варени във вода или на 
пара, замразени 

0 

 0710 80 95 Други зеленчуци, сурови или варени във 
вода или на пара, замразени, неупоменати 
другаде  

24 



BG 14   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0710 90 00 Зеленчукови смеси, сурови или варени във 
вода или на пара, замразени 

 0711 20 10 Маслини, временно консервирани, но 
негодни за консумация в това състояние 
(различни от предназначените за 
производство на маслинов масло) (3) 

100    

 0711 90 70 Каперси (временно консервирани, но 
негодни за консумация в това състояние) 

100 1 060 73  

 0711 40 00 Краставици и корнишони (временно 
консервирани, но негодни за консумация в 
това състояние) 

29 

 0711 51 00 Гъби от вида Agaricus, временно 
консервирани (например посредством серен 
диоксид или във вода — солена, 
сулфурирана или с прибавка на други 
вещества, подсигуряващи временното им 
консервиране), но негодни за консумация в 
това състояние 

 0711 59 00 Гъби и трюфели, 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 (различни от 
гъбите от вида Agaricus) 

36 (*) 

 0711 90 10 Пиперки от видовете Capsicum или Pimenta 
временно консервирани, но негодни за 
консумация в това състояние (с изключение 
на сладките пиперки) 

55 

 0711 90 50 Лук, временно консервиран (например чрез 
сулфурирана и солена вода или в други 
консервиращи разтвори, подсигуряващи 
временното му консервиране), но негоден за 
консумация в това състояние 

100 (*) 1 060 

49 

 



BG 15   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0711 90 80 Други зеленчуци, временно консервирани 
(например чрез сулфурирана и солена вода 
или в други консервиращи разтвори, 
подсигуряващи временното им 
консервиране), но негодни за 
непосредствена консумация, неупоменати 
другаде  

36 

 0711 90 90 Зеленчукови смеси, временно консервирани, 
но негодни за консумация в това състояние 

29 

 0712 20 00 Сушен лук, цял, нарязан, на парчета, 
начупен или на прах, но необработен по друг 
начин 

100    

 0712 31 00 Сушени гъби от вида Agaricus, цели, 
нарязани, на парчета или на прах, но 
необработени по друг начин 

27    

 0712 32 00 Сушени гъби от вида Auricularia spp /юдино 
ухо/, цели, нарязани, на парчета, начупени 
или на прах, но необработени по друг начин 

27    

 0712 33 00 Сушени гъби от вида Тremella spp, цели, 
нарязани, на парчета, начупени или на прах, 
но необработени по друг начин 

27    

 0712 39 00 Сушени гъби и трюфели, цели, дори 
нарязани на парчета или резенки, смлени 
или пулверизирани, но необработени по друг 
начин (с изключение на гъби от вида 
Agaricus, гъби от вида Auricularia spp. 
/юдино ухо/ и гъби Tremella spp.) 

27    

 0712 90 05 Картофи, сушени, дори и нарязани парчета 
или резенки, но необработени по друг начин 

34 

 0712 90 19 Сушена сладка царевица, различна от 
хибридите за посев 

0 

 0712 90 30 Сушени домати, цели, нарязани на парчета 
или резенки, смлени или на прах, но 
необработени по друг начин 

 0712 90 50 Сушени моркови, цели, нарязани на парчета 

100 100 

27 

 



BG 16   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

или резенки, смлени или на прах, но 
необработени по друг начин 

 0712 90 90 Сушени зеленчуци и зеленчукови смеси, 
цели, дори нарязани на парчета или резенки, 
смлени или на прах, но необработени по 
друг начин (с изключение на картофи, лук, 
гъби, трюфели, сладка царевица, домати и 
моркови) 

30 

 0713 50 00 Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia 
faba var. equina, и Vicia faba var. minor), дори 
с обелени люспи или начупени 

100    

ex 0713 90 00 Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, 
дори с обелени люспи или начупени, 
различни от предназначените за посев 

100    

 0714 20 10 Сладки патати, пресни, цели, предназначени 
за консумация от човека 

100    

 0714 20 90 Сладки патати, сушени 69    

 0714 90 90 Ерусалимски артишок и подобни корени и 
грудки с високо съдържание на инулин и 
сърцевина на сагово дърво 

100    

 0802 11 90 Пресни или сушени бадеми с черупки 
(различни от горчиви) 

100    

 0802 12 90 Пресни или сушени бадеми без черупки 
(различни от горчиви) 

100    

 0802 21 00 Пресни или сушени лешници (Corylus spp.), 
с черупки 

100    

 0802 22 00 Пресни или сушени лешници (Corylus spp.), 
без черупки  

100    

 0802 31 00 Пресни или сушени обикновени орехи, с 
черупки 

100    

 0802 32 00 Пресни или сушени обикновени орехи, без 
черупки, обелени 

100 100 69  

 0802 40 00 Пресни или сушени кестени (Castanea spp.), 63    



BG 17   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

дори без черупките им или обелени 

 0802 50 00 Пресен или сушен шам фъстък, дори без 
черупките или обелен 

100    

 0802 90 50 Семена от пиния, пресни или сушени, дори 
без черупките или белени 

100    

 0802 60 00 Орехи Macadamia, пресни или сушени, дори 
без черупките или белени 

100    

 0802 90 85 Черупкови плодове, пресни или сушени, 
дори без черупките им или обелени 
(различни от кокосови орехи, бразилски 
орехи, кашу, бадеми, лешници, обикновени 
орехи, кестени Castania spp., шам фъстъци, 
пекани, орехи арека Betel, орехи Cola, 
семена от пиния и орехи Macadamia) 

100    

 0803 00 11 Хлебни банани, пресни 22    

 0803 00 90 Сушени банани, включително и хлебните 22    

 0804 10 00 Фурми, пресни или сушени 100 500 45  

 0804 20 10 Смокини, пресни 63    

 0804 20 90 Сушени смокини 100 1 000 44  

 0804 30 00 Ананаси, пресни или сушени 60    

 0804 40 00 Авокадо, пресни или сушени 100    

   

   

 0805 10   Портокали, пресни или сушени, в периода 
от 1 януари до 31 май 

100 (*) 26 500 0  

 0805 20 10 Мандарини клементинки, пресни или 
сушени, в периода от 1 ноември до края на 
месец февруари 

 0805 20 30 Мандарини, монреалски и сатсумаси, пресни 
или сушени, в периода от 1 ноември до края 

100 (*) 13 780 0  



BG 18   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

на месец февруари 
 0805 20 50 Мандарини и wilkings, пресни или сушени, в 

периода от 1 ноември до края на месец 
февруари 

 0805 20 70 Тангерини, пресни или сушени, в периода от 
1 ноември до края на месец февруари 

 0805 20 90 Други цитрусови хибриди, пресни или 
сушени, в периода от 1 ноември до края на 
месец февруари 

 0805 40 00 Грейпфрути, включително „pomelos“, пресни 
или сушени 

100    

 0805 50 10 Лимони (Citrus limon, Citrus limonum), 
пресни или сушени, в периода от 1 октомври 
до 31 март 

0 

 0805 50 90 Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia), пресни или сушени, в периода от 
1 октомври до 31 март 

100 (*) 7 420 

30 

 

 0806 10 10 Прясно трапезно грозде, в периода от 1 
ноември до 31 юли 

100 (*) 3 180 43 (*)  

 0806 10 90 Друго прясно грозде (различно от 
трапезното) 

100    

ex 0806 20  Сушено грозде (различно от султански 
стафиди по код по КН ex 0806 20 30 в 
непосредствени опаковки с нетна 
вместимост, превишаваща 2 kg) 

100    

 0807 11 00 Дини, пресни, в периода от 1 април до 15 
юни 

100    

 0807 19 00 Други пресни пъпеши (различни от дините), 
в периода от 1 ноември до 31 май 

100 2 000 40  

ex 0808 10 80 Други пресни ябълки (различни от ябълките 
за сайдер, насипните ябълки и различни от 
сортовете Golden Delicious и Granny Smith) 

100 (*) 20 000 0  

 0808 20 90 Пресни дюли 49    



BG 19   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0809 10 00 Пресни кайсии 100 (*) 1 060 0  

 0809 20 95 Пресни череши (различни от вишни Prunus 
cerasus)  

100 (*) 1 060 29 (*)  (4) 

 0809 30 10 Пресни нектарини  20 (*)    

 0809 30 90 Пресни праскови (различни от нектарини)  20 (*)    

 0809 40 05 Пресни сливи 100 (*) 1 060 76 (*)  

 0809 40 90 Пресни трънки 30    

 0810 10 00 Пресни ягоди 40   (5) 

 0810 20 10 Пресни малини 40    

 0810 20 90 Пресни къпини или черници, кръстоска на 
малина и къпина 

36    

 0810 90 50 Прясно черно френско грозде (касис) 40    

 0810 90 60 Прясно червено френско грозде 40    

 0810 90 70 Прясно бяло френско грозде и цариградско 
грозде 

100 500 36  

 0810 40 30 Пресни боровинки от вида Vaccinium 
myrtillus 

100    

 0810 40 50 Пресни плодове от висока боровинка (от 
вида Vaccinium macrocarpon и Vaccinium 
corymbosum) 

100    

 0810 40 90 Пресни плодове от рода Vaccinium (различи 
от червени боровинки, черни боровинки или 
планински боровинки от видовете Vaccinium 
myrtillus, Macrocarpum и Corymbosum) 

36    

 0810 50 00 Киви, пресни  40    

 0810 60 00 Дуриани, пресни 40    

 0810 90 95 Други пресни плодове, неупоменати другаде 40    

 0811 20 11 Малини, къпини, черници, кръстоски между 
малини и къпини, черни, бяло или червено 
френско грозде и цариградско грозде, дори 

17 (*)    



BG 20   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

термично обработени чрез пропарване или 
кипване във вода, с добавка на захар или 
други подсладители, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 13 %, замразени 

 0811 20 19 Малини, къпини, черници, кръстоски между 
малини и къпини, черни, бяло или червено 
френско грозде и цариградско грозде, дори 
термично обработени чрез пропарване или 
кипване във вода, с добавка на захар или 
други подсладители, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 %, замразени 

30    

 0811 20 31 Малини, неварени или варени във вода или 
на пара, замразени, неподсладени 

24    

 0811 20 39 Черно френско грозде (касис), неварено или 
варено във вода или на пара, замразено, 
неподсладено 

24    

 0811 20 51 Червено френско грозде, неварено или 
варено във вода или на пара, замразено, 
неподсладено 

30    

 0811 20 59 Къпини и черници, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени, неподсладени 

29    

 0811 20 90 Кръстоска между малини и къпини, бяло 
френско грозде и цариградско грозде, 
неварени или варени във вода или на пара, 
замразени, неподсладени 

65    

 0811 90 11 Плодове, неварени или варени във вода или 
на пара, замразени, дори с добавка на захар 
или други подсладители, с тегловно 
съдържание на захар, превишаващо 13 % 

27 (*)    

 0811 90 19 Други плодове и черукови плодове, годни за 
консумация, неварени или варени във вода 
или на пара, замразени, дори с добавка на 
захар или други подсладители, с тегловно 
съдържание на захар, превишаващо 13 %, 
неупоменати другаде 

17 (*)    



BG 21   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0811 90 31 Тропически плодове и тропически 
черупкови плодове, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени, дори с добавка 
на захар или други подсладители, с тегловно 
съдържание на захар, превишаващо 13 % 

65    

 0811 90 39 Други плодове и черукови плодове, годни за 
консумация, неварени или варени във вода 
или на пара, замразени, дори с добавка на 
захар или други подсладители, с тегловно 
съдържание на захар, непревишаващо 13 %, 
неупоменати другаде 

65    

 0811 90 50 Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, 
неварени или варени във вода или на пара, 
замразени, неподсладени 

30    

 0811 90 70 Боровинки от вида Vaccinium myrtilloides и 
Vaccinium angustifolium, неварени или 
варени във вода или на пара, замразени, 
неподсладени 

100    

 0811 90 80 Череши, различни от вишни (Prunus 
cerasus), неварени или варени във вода или 
на пара, замразени, без добавка на захар или 
други подсладители 

24    

 0811 90 85 Тропически плодове и тропически 
черупкови плодове, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени, дори с добавка 
на захар или други подсладители 

66    

 0811 90 95 Други плодове и черупкови плодове, годни 
за консумация, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени, дори с добавка 
на захар или други подсладители 

65    

 0812 10 00 Череши, временно консервирани, но негодни 
за консумация в това състояние 

40    

 0812 90 10 Кайсии, временно консервирани, но негодни 
за консумация в това състояние 

27    

 0812 90 20 Портокали, временно консервирани, но 27    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

негодни за консумация в това състояние 

 0812 90 30 Папая, временно консервирана, но негодна 
за консумация в това състояние 

100    

 0812 90 40 Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, 
временно консервирани, но негодни за 
консумация в това състояние 

66    

       

       

 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, 
временно консервирани, но негодни за 
консумация в това състояние 

64    

 0812 90 98 Други плодове и черупкови плодове, 
временно консервирани, но негодни за 
консумация в това състояние, неупоменати 
другаде 

40    

 0813 10 00 Сушени кайсии 100    

 0813 20 00 Сушени сливи 36    

 0813 30 00 Сушени ябълки 100    

 0813 40 10 Сушени праскови, включително нектарини 63    

 0813 40 30 Сушени круши 55    

 0813 40 50 Сушена папая 100    

 0813 40 95 Други сушени плодове, годни за 
консумация, неупоменати другаде 

100    

 0813 50 12 Смеси от сушени плодове папая, тамарини, 
ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно 
дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и 
питайя, несъдържащи сливи 

100 500 100  
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 
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ление 
на НОН 
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извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0813 50 15 Смеси от сушени плодове, без тези с 
прибавка на сливи (без плодове от № 0801 
до 0806 и папаи, тамарини, личи, плодове от 
хлебно дърво, саподила, пасион фрут, 
карамбол, и питайя) 

66 

 0813 50 19 Смеси от сушени плодове (различни от тези 
от позиции 0801 — 0806), съдържащи сливи 

36 

 0813 50 31 Смеси, изключително от тропически 
черупкови плодове 

100 

 0813 50 39 Смеси, изключително от сушени черупкови 
плодове от позиции 0801 и 0802, различни от 
тропически черупкови плодове 

66 

 0813 50 91 Друг исмеси от черупкови или сушени 
плодове, несъдържащи сливи или смокини, 
неупоменати другаде  

44 

 0813 50 99 Други смеси от черупкови или сушени 
плодове, неупоменати другаде 

36 

 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 

100    

 0901 12 00 Декофеинизирано кафе (различно от 
печеното) 

42    

 0901 21 00 Печено кафе (различно от 
декофеинизираното) 

100 500 65  

 0901 22 00 Печено, декофеинизирано кафе 66    

 0901 90 90 Заместители на кафе, съдържащи кафе 
независимо от съотношението в сместа 

30    

 0902 10 00 Зелен чай (неферментирал) в директни 
опаковки, със съдържание, непревишаващо 
3 kg 

100    

 0904 12 00 Пипер от вид Piper, счукан или смлян 100    
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
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на НОН 
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квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 0904 20 10 Сушени сладки пиперки, различни ор 
смлените и пулверизираните 

36    

 0904 20 90 Смлени или пулверизирани пиперки от вида 
Capsicum или Pimenta 

100    

 0905 00 00 Ванилия 100 100 65  

 0907 00 00 Карамфил (цвят, пъпки и корени) 100 500 65  

 0910 20 90 Шафран, смлян или пулверизиран 100    

 0910 99 33 Мащерка (различна от смляна или 
пулверизирана мащерка и дива мащерка) 

100 100 66  

 0910 99 39 Мащерка, смляна или пулверизирана 100 100 66  

 0910 99 50 Дафинови листа 100 100 66  

 0910 91 90 Смески от подправки, смлени или 
пулверизирани 

100 100 66  

 0910 99 99 Смлени или пулверизирани подправки, 
различни от смеските от няколко подправки 

100 100 66  

 1105 10 00 Брашно, грис и прах от картофи 30    

 1105 20 00 Люспи, гранули и агломерати под формата 
на гранули от картофи 

30    

 1106 10 00 Брашна, грис и прах от сухи бобови 
зеленчуци от позиция 0713 

45    

 1106 30 10 Брашно, грис и прах от банани 32    

 1106 30 90 Брашно, грис и прах от продукти от глава 8 
„всички видове плодове, годни за 
консумация“ (различни от бананите) 

42    

 1108 20 00 Инулин 18    

 1208 10 00 Брашно и грис от семена на соя 100    

 1209 10 00 Семена от захарно цвекло, за посев 42    

 1209 21 00 Семена от люцерна, за посев 100    

 1209 23 80 Семена от власатка, за посев (различни от 
тези от ливадна власатка Festuca pratensis 

100    
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huds и от червена власатка Festuca rubra L.) 

 1209 29 50 Семена от вълчи боб, за посев 100    

 1209 29 60 Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris var. 
alba), за посев (различни от семената от 
захарно цвекло) 

42    

 1209 29 80 Други семена от фуражни растения, за посев, 
неупоменати другаде 

100    

 1209 30 00 Семена от тревни растения, използвани 
главно за техните цветове, за посев 

100    

 1209 91 10 Семена от алабаш (Brassica oleracea, var. 
caulorapa и gongylodes L.), за посев 

100    

 1209 91 30 Семена от салатно цвекло или „червено 
цвекло“ (Beta vulgaris var. conditiva), за посев

42    

 1209 91 90 Други семена от зеленчукови растения, за 
посев, неупоменати другаде 

100    

 1209 99 91 Семена от растения, използвани главно за 
техните цветове, различни от упоменатите в 
подпозиция 1209 30 00 

100    

 1209 99 99 Други семена, плодове и спори, за посев, 
неупоменати другаде  

100    

 1210 10 00 Шишарки от хмел, нераздробени, нито 
смлени, нито под формата на гранули 

60    

 1210 20 10 Шишарки от хмел, надробени, смлени или 
под формата на гранули, обогатени с прах от 
хмел; прах от хмел 

60    

 1210 20 90 Шишарки от хмел, надробени, смлени или 
под формата на гранули, различни от 
обогатените с прах от хмел 

60    
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 1211 90 30 Бакла от вида tonka, прясна или сушена, 
дори нарязана, натрошена или под формата 
на прах 

100    

 1212 99 30 Семена от рожкови, пресни, охладени, 
замразени или сушени, дори смлени 

100    

 1212 99 49 Семена от рожкови, олющени, натрошени 
или смлени, пресни или сушени 

100    

 1214 90 10 Фуражни цвекла, репи и други фуражни 
корени 

60    

 1501 00 90 Мазнини от домашни птици  30    

 1502 00 90 Мазнини от животни от рода на едрия рогат 
добитък, овцете или козите, с изключение на 
предназначените за промишлени цели, 
различни от производството на хранителни 
продукти за човешка консумация 

100    

 1503 00 19 Стеарин от свинска мас и олеостеарин и 
неемулгирани, нито смесени нито 
обработени по друг начин, различни от 
предназначените за промишлени цели  

69    

 1503 00 90 Масло от лой, говеждо масло и масло от мас, 
неемулгирани, нито смесени нито 
обработени по друг начин, различни от 
масло от лой за промишлени цели 

55    

 1504 10 10 Масла от черен дроб от риби и техните 
фракции със съдържание на витамин А, 
равно или по-малко от 2 500 международни 
единици на грам, дори рафинирани, но не 
химически променени 

100    

 1504 20 10 Твърди фракции на мазнини и масла от 
риби, дори рафинирани (различни от 
химически променените и от маслата от 
черен дроб от риби) 

32    

 1504 30 10 Твърди фракции на мазнини и масла от 
морски бозайници, дори рафинирани 
(различни от химически променените) 

32    
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 1507 10 10 Сурово соево масло, дори дегумирано, 
предназначено за технически или 
промишлени цели, различно от 
предназначеното за производство на 
хранителни продукти 

100    

 1507 10 90 Сурово соево масло, дори дегумирано, 
различно от предназначеното за технически 
или промишлени цели 

55    

 1507 90 10 Соево масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, за промишлени цели (различни 
от химически променените, суровите и от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

69    

 1507 90 90 Соево масло и неговите фракции, дори 
рафинирани (различни от химически 
променените, суровите и от предназначените 
за промишлени цели) 

36    

 1508 10 90 Сурово фъстъчено масло (различн от 
предназначеното за промишлени цели) 

55    

 1508 90 10 Фъстъчено масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, за промишлени цели (различни 
от химически променените, суровите и от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

69    

 1508 90 90 Други фъстъчени масла и техните фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени (различни от суровите и от 
предназначените за промишлени цели) 

36    

 1509 10 10 Необработено (Virgin) маслиново масло, за 
осветление 

 1509 10 90 Необработено (Virgin) маслиново масло 
(различно от предназначеното за осветление)

100 12 000 0  

 1511 10 90 Сурово палмово масло (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

100    
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 1511 90 11 Твърдо палмово масло и неговите фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в опаковки със съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

66    

 1511 90 19 Твърдо палмово масло и неговите фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в опаковки със съдържание, 
превишаващо 1 kg 

65    

 1511 90 91 Палмово масло и негови течни фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, за промишлени цели (различни 
от предназначените за производство на 
хранителни продукти и от суровите) 

69    

 1511 90 99 Други палмови масла и техните течни 
фракции, дори рафинирани, но не химически 
променени (различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите) 

66    

 1512 11 10 Сурови масла от слънчоглед или от шафран, 
за промишлени цели (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

100    

 1512 11 91 Сурово масло от слънчоглед (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

55    

 1512 11 99 Сурово масло от шафран (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

55    

 1512 19 10 Масла от слънчоглед или от шафран и 
техните течни фракции, дори рафинирани, 
но не химически променени, за промишлени 
цели (различни от предназначените за 
производство на хранителни продукти и от 
суровите) 

69    

 1512 19.90 Други масла от слунчоглед или от шавран и 
техните фракции (различни от суровите 
масла и от маслата, предназначени за 
промишлена употреба, и от маслата за 
производство на хранителни продукти, 

36 
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годни за човешка консумация) 

 1512 21 10 Сурово памучно масло, за промишлени цели 
(различно от предназначеното за 
производство на хранителни продукти) 

100    

 1512 21 90 Сурово памучно масло (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

55    

 1512 29 10 Памучно масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени, за 
промишлени цели (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти и от суровите) 

69    

 1512 29 90 Памучни масла и техните фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени 
(различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите) 

36    

 1513 11 10 Сурово кокосово масло, за промишлени цели 
(различно от предназначеното за 
производство на хранителни продукти) 

100    

 1513 11 91 Сурово кокосово масло в директни опаковки 
със съдържание, непревишаващо 1 kg 
(различно от предназначеното за 
промишлени цели) 

66    

 1513 11 99 Сурово кокосово масло в директни опаковки 
със съдържание, превишаващо 1 kg 
(различно от предназначеното за 
промишлени цели) 

66    

 1513 19 11 Твърдо кокосово масло и неговите фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в директни опаковки със 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

30    

 1513 19 19 Твърдо кокосово масло и неговите фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в директни опаковки със 
съдържание, превишаващо 1 kg 

32    



BG 30   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 1513 19 30 Кокосово масло и негови течни фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, за промишлени цели (различни 
от предназначените за производство на 
хранителни продукти и от суровите) 

69    

 1513 19 91 Кокосово масло и неговите течни фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в директни опаковки със 
съдържание, непревишаващо 1 kg (различни 
от предназначените за промишлени цели и 
от суровите) 

30    

 1513 19 99 Кокосово масло и неговите течни фракции, 
дори рафинирани, но не химически 
променени, в директни опаковки със 
съдържание, превишаващо 1 kg (различни от 
предназначените за промишлени цели и от 
суровите) 

36    

ex 1513 21 10 Сурово масло от бабасу за технически или 
промишлени цели, различни от 
производството на храни за консумация от 
човека 

100    

 1513 21 30 Сурово палмистово масло или масло от 
бабасу в директни опаковки със съдържание, 
непревишаващо 1 kg (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

66    

 1513 21 90 Друго сурово палмистово масло или масло 
от бабасу в директни опаковки със 
съдържание, непревишаващо 1 kg (различно 
от предназначеното за промишлени цели) 

66    

 1513 29 11 Фракции на твърдо палмистово масло и 
масло от бабсу, дори рафинирани, но не 
химически променени, в директни опаковки 
със съдържание, непревишаващо 1 kg 

30    

 1513 29 19 Фракции на твърдо палмистово масло и 
масло от бабсу, дори рафинирани, но не 
химически променени, в директни опаковки 

32    



BG 31   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

със съдържание, превишаващо 1 kg 

 1513 29 30 Палмистово масло и масло от бабсу и 
техните течни фракции, дори рафинирани, 
но не химически променени, за промишлени 
цели (различни от предназначените за 
производство на хранителни продукти и от 
суровите) 

69    

 1513 29 50 Палмистово масло и масло от бабасу и 
техните течни фракции, дори рафинирани, 
но не химически променени, в директни 
опаковки със съдържание, непревишаващо 
1 kg (различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите) 

30    

 1513 29 90 Друго пламистово масло и масло от бабасу и 
техните фракции в директни опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg  

36    

 1514 11 10 Масла от рапица или репица с ниско 
съдържание на ерукова киселина, сурови, 
предназначени за технически или 
промишлени цели (различни от 
производството на хранителни продукти за 
човешка консумация) 

100    

 1514 11 90 Масла от рапица или репица с ниско 
съдържание на ерукова киселина, сурови 
(различни от предназначените за технически 
или промишлени цели) 

55    

 1514 19 10 Масла от рапица или репица с ниско 
съдържание на ерукова киселина и техните 
фракции, рафинирани или не, но не 
химически променени, за технически и 
промишлени цели (различни от 
производството на храни за консумация от 
човека) 

69    



BG 32   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 1514 19 90 Масла от рапица или репица с ниско 
съдържание на ерукова киселина и техните 
фракции, дори рафинирани, но не химически 
променени (различни от суровите и от 
предназначените за промишлени цели) 

36    

 1514 91 10 Масла от рапица или репица с високо 
съдържание на ерукова киселина, сурови, 
предназначени за технически или 
промишлени цели (различни от 
производството на хранителни продукти за 
човешка консумация) 

100    

 1514 91 90 Масла от рапица или репица с високо 
съдържание на ерукова киселина, сурови 
(различни от предназначените за технически 
или промишлени цели) 

55    

 1514 99 10 Масла от рапица или репица с високо 
съдържание на ерукова киселина и техните 
фракции, рафинирани или не, но не 
химически променени, за технически и 
промишлени цели (различни от 
производството на храни за консумация от 
човека) 

69    

 1514 99 90 Масла от рапица или репица с високо 
съдържание на ерукова киселина и техните 
фракции, дори рафинирани, но не химически 
променени (различни от суровите и от 
предназначените за промишлени цели) 

36    

 1515 11 00 Сурово ленено масло 100    

 1515 19 10 Ленено масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени, за 
промишлени цели (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти и от суровите) 

69    

 1515 19 90 Ленено масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени 
(различни от предназначените за 

36    



BG 33   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

промишлени цели и от суровите) 

 1515 21 10 Сурово царевично масло, за промишлени 
цели (различно от предназначеното за 
производство на хранителни продукти) 

100    

 1515 21 90 Сурово царевично масло (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

55    

 1515 29 10 Царевично масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени, за 
промишлени цели (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти и от суровите) 

69    

 1515 29 90 Царевично масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени 
(различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите) 

36    

 1515 30 90 Рициново масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени 
(различни от предназначените за 
производство на аминоундеканова киселина 
за производство на синтетични текстилни 
влакна или изкуствени пластмасови 
материали) 

100    

 1515 50 11 Сурово сусамово масло, за промишлени 
цели (различно от предназначеното за 
производство на хранителни продукти) 

100 

 1515 50 19 Сурово сусамово масло (различно от 
предназначеното за промишлени цели) 

55 

 1515 50 91 Сусамово масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени, 
предназначени за промишлени цели 
(различни от суровите) 

69 

 1515 50 99 Сусамово масло и неговите фракции, дори 
рафинирани, но не химически променени 
(различни от предназначените за 

100 100 

36 

 



BG 34   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

промишлени цели и от суровите) 

 1515 90 29 Масло от тютюневи семена, сурово 
(различно от предназначеното за 
промишлени цели) 

55 

 1515 90 39 Масло от тютюневи семена и неговите 
фракции, дори рафинирани, но не химически 
променени (различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите) 

36 

 1515 90 40 Други растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, неупоменати 
другаде (различни от предназначените за 
производство на хранителни продукти) 

100 

 1515 90 51 Други растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, в директни 
опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg, неупоменати другаде 
(различни от предназначените за 
производство на хранителни продукти)  

30 

 1515 90 59 Други растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, в директни 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg, неупоменати другаде (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

55 

 1515 90 60 Други растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, рафинирани 
или не, но не химически променени, за 
технически и промишлени цели (различни от 
производството на храни за консумация от 
човека), неупоменати другаде 

69 

 1515 90 91 Твърди растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, дори 
рафинирани, но не химически променени, в 
директни опаковки със съдържание, 
непревишаващо 1 kg (различни от 
предназначените за промишлени цели и от 

100 100 

30 

 



BG 35   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

суровите мазнини и масла) 

 1515 90 99 Твърди растителни мазнини и масла и 
техните фракции, нелетливи, дори 
рафинирани, но не химически променени, в 
директни опаковки със съдържание, 
превишаващо 1 kg, неупоменати другаде 
(различни от предназначените за 
промишлени цели и от суровите мазнини и 
масла) 

36 

 1516 10 10 Мазнини и масла от животински произход и 
техните фракции, частично или напълно 
хидрогенирани, интерестерифицирани, 
преестерифицирани или елайдинирани, дори 
рафинирани, но необработени по друг начин, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

30    

 1516 10 90 Мазнини и масла от животински произход и 
техните фракции, частично или напълно 
хидрогенирани, интерестерифицирани, 
преестерифицирани или елайдинирани, дори 
рафинирани, но необработени по друг начин, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg 

32    

 1516 20 91 Мазнини и масла от растителен произход и 
техните фракции, частично или напълно 
хидрогенирани, интерестерифицирани, 
преестерифицирани или елайдинирани, дори 
рафинирани, но необработени по друг начин, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg (различни от 
хидрогенирани рицинови масла, наречени 
„opalwax“) 

30    



BG 36   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 1516 20 95 Рапично, репично, ленено, слънчогледово 
масло, масло от илипе, от карите, от макоре, 
от тулукуна или от бабасу, частично или 
напълно хидрогенирани, 
интерестерифицирани, преестерифицирани 
или елайдинирани, дори рафинирани, 
предназначени за технически или 
промишлени цели, различни от 
производството на хранителни продукти за 
човешка консумация, в директни опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

69    

 1516 20 96 Фъстъчено, памучно, соево или 
слънчогледово масло; други масла, с 
тегловно съдържание на свободни мастни 
киселини по-малко от 50 %, в директни 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg (различно от палмистовото масло, 
маслото от илипе, кокосовото масло, 
рапичното, репичното масло или маслото от 
копайба) 

36    

 1516 20 98 Други мазнини и масла от растителен 
произход и техните фракции, частично или 
напълно хидрогенирани, 
интерестерифицирани, преестерифицирани 
или елайдинирани, дори рафинирани, но 
необработени по друг начин, в директни 
опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg  

32    

 1517 10 90 Маргарин с тегловно съдържание на млечни 
мазнини, непревишаващо 10 % (с 
изключение на течния маргарин) 

30    

 1517 90 91 Нелетливи растителни масла, течни, 
смесени, годни за консумация, с тегловно 
съдържание на млечни мазнини, 
непревишаващо 10 %  

36    



BG 37   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 1517 90 99 Други хранителни смеси или препарати от 
животински или растителни мазнини или 
масла или от фракции от различни мазнини 
или масла, с тегловно съдържание на млечни 
мазнини, непревишаващо 10 %  

30    

 1518 00 31 Сурови нелетливи растителни масла, течни, 
само смесени, неупоменати другаде, 
предназначени за технически или 
промишлени цели (различни от 
предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

100    

 1518 00 39 Нелетливи растителни масла, течни, само 
смесени, неупоменати другаде, 
предназначени за технически или 
промишлени цели (различни от суровите и 
от предназначените за производство на 
хранителни продукти) 

69    

 1522 00 91 Маслени утайки, неутрализационни утайки 
(soap-stocks), различни от съдържащите 
масло, имащо характеристиките на 
маслиново масло 

100    

 1601 00 10 Колбаси и подобни продукти от черен дроб; 
приготвени храни на база на тези продукти 

31    

 1602 31 11 Приготвени храни, съдържащи 
изключително необработено месо от пуйки 
(различни от колбасите и подобните 
продукти и от хомогенизираните приготвени 
храни) 

100 100 0  

ex 1602 50 95 Други приготвени или консервирани храни 
от месо, карантии или кръв от животни от 
рода на едрия рогат добитък, различни от 
тези в херметически затворени опаковки 

100 100 0  

 1603 00 10 Екстракти и сокове от месо, риби или 
ракообразни, мекотели или други водни 
безгръбначни, в директни опаковки със 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

66    



BG 38   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 1702 60 95 Фруктоза в твърдо състояние и сироп от 
фруктоза без ароматизиращи или 
оцветяващи добавки и съдържащи тегловно, 
в сухо състояние повече от 50 % фруктоза 
(различни от инвертна захар, изоглюкоза, 
сироп от инулин и химически чиста 
фруктоза) 

 1703 10 00 Меласи от захарн тръстика, получени в 
резултат на извличането или рафирането на 
захарта 

100 1 500 0  

 1703 90 00 Други меласи, получени в резултат на 
извличането или рафирането на захар, 
различни от меласи от захарна тръстика 

100 20 000 0  

 1902 20 10 Макаронени изделия, пълнени (дори варени 
или обработени по друг начин), съдържащи 
тегловно повече от 20 % риби и 
ракообразни, мекотели или други водни 
безгръбначни 

66    

 2001 10 00 Краставици и корнишони, приготвени или 
консервирани с оцет или с оцетна киселина 

100 1 000 20  

 2001 90 20 Плодове от вида Capsicum, приготвени или 
консервирани с оцет или с оцетна киселина, 
различни от сладките пиперки 

70 

 2001 90 50 Гъби, приготвени или консервирани с оцет 
или с оцетна киселина 

 2001 90 65 Маслини, приготвени или консервирани с 
оцет или с оцетна киселина 

22 

 2001 90 70 Сладки пиперки, приготвени или 
консервирани с оцет или с оцетна киселина 

30 

 2001 90 91 Тропически плодове и торпически 
черупкови плодове, приготвени или 
консервирани с оцет или с оцетна киселина 

35 

   

100 1 060 

 

 



BG 39   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2001 90 97 Други зеленчуци, плодове, черупкови 
полодове и други годни за консумация части 
от растения, приготвени или консервирани с 
оцет или с оцетна киселина  

30 

 2002 10 10 Белени домати, цели или нарязани на 
парчета, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или с оцетна 
киселина 

 2002 10 90 Небелени домати, цели или нарязани на 
парчета, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или с оцетна 
киселина 

 2002 90 11 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество по-малко от 12 %, в директни 
опаковки с нетно съдържание превишаващо 
1 kg (различни от домати, цели или нарязани 
на парчета) 

 2002 90 19 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество по-малко от 12 %, в директни 
опаковки с нетно съдържание 
непревишаващо 1 kg (различни от домати, 
цели или нарязани на парчета) 

 2002 90 31 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество не по-малко от 12 %, но не повече 
от 30 %, в директни опаковки с нетно 
съдържание превишаващо 1 kg (различни от 
домати, цели или нарязани на парчета) 

 2002 90 39 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество 12 % или повече, но 

100 1 060 0  
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

непревишаващо 30 %, в директни опаковки с 
нетно съдържание непревишаващо 1 kg 
(различни от домати, цели или нарязани на 
парчета) 

 2002 90 91 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество по-голямо от 30 %, в директни 
опаковки с нетно съдържание превишаващо 
1 kg (различни от домати, цели или нарязани 
на парчета) 

 2002 90 99 Домати, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, с тегловно съдържание на сухо 
вещество по-голямо от 30 %, в директни 
опаковки с нетно съдържание 
непревишаващо 1 kg (различни от домати, 
цели или нарязани на парчета) 

 2003 10 20 Гъби от вида Agaricus, временно 
консервирани по начин, различен от този с 
оцет или с оцетна киселина, напълно 
сварени 

 2003 10 30 Гъби от вида Agaricus, приготвени или 
консервирани по начин, различен от този с 
оцет или оцетна киселина (различни от 
напълно сварените и от временно 
консервираните гъби) 

19 (*) 

 2003 20 00 Трюфели, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина 

24 

 2003 90 00 Гъби, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или с оцетна 
киселина (различни от гъбите от вида 
Agaricus) 

100 (*) 530 

19 

 

 2004 10 10 Картофи, само термично обработени, 
замразени 

100 1 060 24  
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
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нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2004 10 99 Картофи, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или с оцетна 
киселина, замразени (различни от само 
термично обработените и от тези под 
формата на брашно, грис или люспи) 

20 

 2004 90 30 Кисело зеле, каперси и маслини, приготвени 
или консервирани по начин, различен от 
този с оцет или оцетна киселина, замразени 

30 

 2004 90 50 Грах (Pisum sativum) и зелен фасул от вида 
Phaseolus spp., в шушулки, приготвени или 
консервирани по начин, различен от този с 
оцет или с оцетна киселина, замразени 

18 

 2004 90 91 Лук, само термично обработен, замразен 24 

 2004 90 98 Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, 
приготвени или консервирани по начин, 
различен от този с оцет или с оцетна 
киселина, замразени, неупоменати другаде  

20 

 2005 10 00 Хомогенизирани зеленчуци 20 

 2005 20 20 Картофи, на тънки резeни, пържени, дори 
солени или ароматизирани, в херметически 
затворени опаковки, предназначени за 
непосредствена консумация в това си 
състояние, незамразени 

 2005 20 80 Картофи, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразени (различни от тези под 
формата на брашно, грис или люспи и от 
тези, които са на тънки резени, пържени, 
дори солени или ароматизирани, в 
херметически затворени опаковки, 
предназначени за пряка консумация в това 
си състояние) 

25 

 2005 40 00 Грах (Pisum sativum), приготвен или 
консервиран по начин, различен от този с 
оцет или оцетна киселина, незамразен 

100 1 060 

18 
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
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(%) 

Специални 
разпоредби 

 2005 51 00 Фасул на зърна (Vigna spp., Phaseolus spp.), 
приготвен или консервиран по начин, 
различен от този с оцет или оцетна киселина, 
незамразен 

20 

 2005 59 00 Фасул без шушулките (Vigna spp., Phaseolus 
spp.), приготвен или консервиран по начин, 
различен от този с оцет или оцетна киселина, 
незамразен 

18 

 2005 60 00 Аспержи, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразени 

20    

 2005 70 00 Маслини, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразени 

   

100 530 30  

 2005 99 10 Плодове от вида Capsicum, приготвени или 
консервирани с оцет или с оцетна киселина, 
различни от сладките пиперки 

55 

 2005 99 30 Артишок (ангинарии), приготвени или 
консервирани по начин, различен от този с 
оцет или оцетна киселина, незамразени 

100 500 

30 

 

 2005 99 20 Каперси, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразени 

30    

 2005 99 40 Моркови, приготвени или консервирани по 
начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразени 

30    

 2005 99 50 Смеси от зеленчуци, приготвени или 
консервирани по начин, различен от този с 
оцет или оцетна киселина, незамразени 

100 1 000 30  

 2005 99 60 Кисело зеле, приготвено или консервирано 
по начин, различен от този с оцет или оцетна 
киселина, незамразено 

30    
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Специални 
разпоредби 

 2005 91 00 
2005 99 90 

Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), 
приготвени или консервирани по начин, 
различен от този с оцет или с оцетна 
киселина, замразени 

100 1 000 30  

 2006 00 31 Череши, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 %, варени в захарен сироп 
(изцедени, захаросани или кристализирани) 

18 (*) 

 2006 00 35 Тропически плодове и тропически 
черупкови плодове, варени в захарен сироп, 
с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 % 

28 (*) 

 2006 00 38 Плодове, черупкови плодове, кори от 
плодове и други части от растения, варени в 
захарен сироп (изцедени, захаросани или 
кристализирани), с тегловно съдържание на 
захар, превишаващо 13 %, различни от 
черешите, джинджифила и тропическите 
полодове и тропическите черупкови плодове 
от подпозиция 2006 00 35 

18 (*) 

 2006 00 91 Тропически плодове и тропически 
черупкови плодове, варени в захарен сироп, 
с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % 

66 

 2006 00 99 Други зеленчуци, плодове, черупкови 
плодове, кори от плодове и други части от 
растения, варени в захарен сироп (изцедени, 
захаросани или кристализирани), с тегловно 
съдържание на захар, непревишаващо 13 %  

100 (*) 500 

65 

 

 2007 10 10 Хомогенизирани продукти от плодове, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
13 % 

15 (*) 

 2007 10 91 Хомогенизирани продукти от тропически 
плодове, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % 

100 (*) 1 000 

65 
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 2007 10 99 Хомогенизирани продукти от други плодове, 
с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % 

 2007 91 10 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от цитрусови плодове, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 30 % (различни от 
хомогенизираните продукти от подпозиция 
2007 10 10) 

 2007 91 30 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от цитрусови плодове, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 %, но непревишаващо 30 % 
(различни от хомогенизираните продукти от 
подпозиция 2007 10 10) 

 2007 91 90 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от цитрусови плодове, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % (различни от 
хомогенизираните продукти) 

18 (*) 

 2007 99 10 Пюрета и каши от сливи, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 30 %, в директни опаковки, с 
нетно съдържание, превишаващо 100 kg и 
предназначени за промишлена преработка 

 2007 99 20 Пюрета и каши от кестени, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 30 % (различни от 
хомогенизираните продукти от подпозиция 
2007 10 10) 

 2007 99 31 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от череши, приготвени чрез варене, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
30 % (различни от хомогенизираните 
продукти от подпозиция 2007 10 10) 

0 
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 2007 99 33 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от ягоди, приготвени чрез варене, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
30 % (различни от хомогенизираните 
продукти от подпозиция 2007 10 10) 

 2007 99 35 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от малини, приготвени чрез варене, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
30 % (различни от хомогенизираните 
продукти от подпозиция 2007 10 10) 

 2007 99 39 Други конфитюри, желета, мармелади, 
пюрета и каши от плодове или от черупкови 
плодове, приготвени чрез варене, с тегловно 
съдържание на захар, превишаващо 30 %  

   

 2007 99 50 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от плодове и от черупкови плодове, 
приготвени чрез варене, с тегловно 
съдържание на захар, превишаващо 13 %, но 
непревишаващо 30 % (различни от 
хомогенизираните продукти от подпозиция 
2007 10) 

   

 2007 99 93 Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и 
каши от тропически плодове и от черупкови 
тропически плодове, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % (различни от 
хомогенизираните продукти от подпозиция 
2007 10) 
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 2007 99 97 Други конфитюри, желета, мармелади, 
пюрета и каши от плодове, приготвени чрез 
варене, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % (различни от 
хомогенизираните продукти от подпозиция 
2007 10) 

   

 2008 11 91 Фъстъци, приготвени или консервирани в 
директни опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg (различни от фъстъчено 
масло) 

31 

 2008 11 96 Фъстъци, печени, приготвени или 
консервирани в директни опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

 2008 11 98 Фъстъци, приготвени или консервирани в 
директни опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg (различни от печените и 
от фъстъченото масло) 

30 

 2008 19 11 Тропически черупкови плодове; смеси, 
съдържащи тегловно 50 % или повече 
тропически черупкови плодове и тропически 
плодове, приготвени или консервирани по 
друг начин, в директни опаковки, с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 19 13 Бадеми и шам фъстък, печени или пържени, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg 

66 

 2008 19 19 Черупкови плодове, фъстъци и други ядки 
или семена, дори смесени помежду си, 
приготвени или консервирани по друг начин, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg (различни от фъстъците, 
от печените или пържени бадеми и шам 
фъстък и от тропическите черупкови 
плодове)  

100 500 

65 
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 2008 19 91 Тропически черупкови плодове, дори 
смесени помежду си, с тегловно съдържание, 
превишаващо 50 % тропически черупкови 
плодове и тропически плодове, в директни 
опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

 2008 19 93 Бадеми и шам фъстък, печени или пържени, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

 2008 19 95 Черупкови плодове, печени или пържени, в 
директни опаковки, с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg (различни от 
фъстъците, бадемите, шам фъстъка и от 
тропическите черупкови плодове) 

 2008 19 99 Други черупкови плодове и други ядки или 
семена, дори смесени помежду си, 
приготвени или консервирани по друг начин, 
в директни опаковки, с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg (различни от фъстъците, 
от печените или пържени черупкови плодове 
и от тропическите черупкови плодове) 

 2008 20 11 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 17 %, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

0 

 2008 20 19 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg (различни от 
тези с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 17 %) 

100 

 2008 20 31 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 19 %, в опаковки с 
нетно съдържание, непревишаващо 1 kg 

0 

 2008 20 39 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 

100 (*) 1 000 

100 

 



BG 48   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

съдържание, непревишаващо 1 kg (различни 
от тези с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 19 %) 

 2008 20 51 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 17 %, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

18 

 2008 20 59 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 17 %, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

20 

 2008 20 71 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 19 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

17 

 2008 20 79 Ананаси, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 19 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

18 

 2008 20 90 
 

Ананаси, приготвени или консервирани, без 
прибавка, нито на захар, нито на алкохол 

19 

 2008 30 11 Цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар превишаващо 
9 %, с действително алкохолно съдържание 
по маса, непревишаващо 11,85 % mas 

15    

 2008 30 31 Цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар 
непревишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas  

15    



BG 49   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2008 30 39 Цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар 
непревишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas  

15    

 2008 30 51 Резенки от грейпфрути, включително така 
наречените китайски грейпфрути (pomelos), 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

23    

 2008 30 55 Mandarins, incl. Мандарини, включително 
тангерини и satsumas; клементинки, Wilkings 
и други подобни цитрусови хибриди, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

19    

 2008 30 59 Други цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на захар, но без 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg  

20    

 2008 30 71 Резенки от грейпфрути, включително така 
наречените китайски грейпфрути (pomelos), 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

30    

 2008 30 75 Mandarins, incl. Мандарини, включително 
тангерини и satsumas; клементинки, Wilkings 
и други подобни цитрусови хибриди, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

20    



BG 50   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
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нетно 
тегло) 
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Нама-
ление 
на НОН 
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извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2008 30 79 Други цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на захар, но без 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg  

17    

 2008 30 90 Цитрусови плодове, приготвени или 
консервирани, без прибавка, нито на захар, 
нито на алкохол 

19    

 2008 40 11 Круши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, непревишаващо 11,85 % mas, в 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

15    

 2008 40 21 Круши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, непревишаващо 11,85 % mas, в 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

15    

 2008 40 29 Круши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, превишаващо 11,85 % mas, в опаковки 
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

15    

 2008 40 39 Круши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 15 % 

15    

 2008 50 11 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, непревишаващо 11,85 % mas, в 

100 (*) 1 000 0  



BG 51   BG 
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опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

 2008 50 19 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, превишаващо 11,85 % mas, в опаковки 
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 50 31 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, непревишаващо 11,85 % mas, в 
опаковки с нетно съдържание, превишаващо 
1 kg 

 2008 50 39 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 % и с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, превишаващо 11,85 % mas, в опаковки 
с нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 50 51 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
15 % 

 2008 50 59 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 15 % 

 2008 50 61 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 %, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 



BG 52   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
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Специални 
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 2008 50 69 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 %, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 50 71 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 15 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

 2008 50 79 Кайсии, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 15 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

 2008 50 92 Кайсии, приготвени или консервирани, без 
добавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържание 5 kg 
или повече 

 2008 50 94 Кайсии, приготвени или консервирани, без 
добавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържание 
4,5 kg или повече, но по-малко от 5 kg 

 2008 50 99 Кайсии, приготвени или консервирани, без 
добавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържание по-
малко от 4,5 kg  

 2008 60 11 Череши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

15    

 2008 60 31 Череши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 9 %, с 
действително алкохолно съдържание по 

15    



BG 53   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
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ние на 
НОН 
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Специални 
разпоредби 

маса, непревишаващо 11,85 % mas  

 2008 60 39 Череши, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 9 %, с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, превишаващо 11,85 % mas  

15    

ex 2008 60 50 Череши, приготвени или консервирани, без 
прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, 
в опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg (различни от вишните) 

20    

ex 2008 60 60 Череши, приготвени или консервирани, без 
прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, 
в опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg (различни от вишните) 

17    

ex 2008 60 70 Череши, приготвени или консервирани, без 
прибавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
опаковки с нетно съдържание 4,5 kg или 
повече (различни от вишните) 

19    

ex 2008 60 90 Череши, приготвени или консервирани, без 
прибавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 4,5 kg (различни от 
вишните) 

19    

 2008 70 11 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

15 

 2008 70 19 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas, в опаковки с 

100 (*) 1 000 

0 
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нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 70 31 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 70 39 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

15 

 2008 70 51 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 15 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

0 

 2008 70 59 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 15 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg  

15 

 2008 70 61 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
13 %, в опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg 

 2008 70 69 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, 

0 



BG 55   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
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НОН 
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(%) 

Специални 
разпоредби 

непревишаващо 13 %, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 70 71 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
15 %, в опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

 2008 70 79 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 15 %, в опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 1 kg 

 2008 70 92 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, без добавка, 
нито на алкохол, нито на захар, в директни 
опаковки с нетно съдържание 5 kg или 
повече 

 2008 70 98 Праскови, включително нектарини, 
приготвени или консервирани, без добавка, 
нито на алкохол, нито на захар, в директни 
опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 5 kg 

 2008 80 11 Ягоди, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

15    

 2008 80 31 Ягоди, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 9 %, с 
действително алкохолно съдържание по 
маса, непревишаващо 11,85 % mas  

15    

 2008 80 39 Ягоди, приготвени или консервирани, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 9 %, с 

15    



BG 56   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
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Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

действително алкохолно съдържание по 
маса, превишаващо 11,85 % mas  

 2008 80 50 Ягоди, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, в опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg 

20    

 2008 80 70 Ягоди, приготвени или консервирани, с 
прибавка на захар, но без прибавка на 
алкохол, в опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

17    

 2008 80 90 Ягоди, приготвени или консервирани, без 
прибавка, нито на захар, нито на алкохол 

19 
 

 
 

 
 

 
 

 2008 92 12 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 92 14 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 13 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85% mas, в опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 
(различни от смесите от черупкови плодове, 
от тропически плодове и тропически 
черупкови плодове) 

100 (*) 1 000 65  
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 2008 92 16 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 9 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas  

 2008 92 18 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, превишаващо 
9 % и с действително алкохолно съдържание 
по маса, непревишаващо 11,85% mas 
(различни от смесите от черупкови плодове, 
от тропически плодове и тропически 
черупкови плодове) 

0 

 2008 92 32 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

 2008 92 34 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85% mas (различни от 
смесите от черупкови плодове, от 
тропически плодове и тропически черупкови 
плодове) 

 2008 92 36 Смеси от тропически плодове, включително 

65 
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смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 9 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas 

 2008 92 38 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани, с прибавка на алкохол, с 
тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 % и с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85% mas (различни от 
смесите от черупкови плодове, от 
тропически плодове и тропически черупкови 
плодове) 

 2008 92 51 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка 
на алкохол, но с прибавка на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане, 
превишаващо 1 kg  

32 

 2008 92 59 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани, без прибавка на алкохол, 
но с прибавка на захар, в директни опаковки 
с нетно съдържане, превишаващо 1 kg 
(различни от смесите от черупкови плодове, 
от тропически плодове и тропически 
черупкови плодове) 

30 

 2008 92 72 Смеси, в които никой от плодовете, 
съставящи сместа, не превишава 50% от 
общото ѝ тегло, включително смеси с 
тегловно съдържание, превишаващо 50 % 

41 
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тропически черупкови плодове и тропически 
плодове, приготвени или консервирани по 
друг начин, без прибавка на алкохол, но с 
прибавка на захар, в директни опаковки с 
нетно съдържане, непревишаващо 1 kg 

 2008 92 74 Други смеси, в които никой от плодовете, 
съставящи сместа, не превишава 50 % от 
общото ѝ тегло, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка 
на алкохол, но с прибавка на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане, 
непревишаващо 1 kg (различни от смесите от 
черупкови плодове, от тропически плодове и 
тропически черупкови плодове) 

 2008 92 76 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка 
на алкохол, но с прибавка на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане, 
непревишаващо 1 kg 

 2008 92 78 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани по друг начин, без 
прибавка на алкохол, но с прибавка на захар, 
в директни опаковки с нетно съдържане, 
непревишаващо 1 kg (различни от смесите от 
черупкови плодове, от тропически плодове и 
тропически черупкови плодове)  

30 

 2008 92 92 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка, 
нито на алкохол, нито на захар, в директни 
опаковки с нетно съдържане 5 kg или повече 

65 
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 2008 92 93 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани по друг начин, без 
прибавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане 5 kg 
или повече (различни от смесите от 
черупкови плодове, от тропически плодове и 
тропически черупкови плодове) 

 2008 92 94 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка, 
нито на алкохол, нито на захар, в директни 
опаковки с нетно съдържане 4,5 kg или 
повече, но по-малко от 5 kg 

 2008 92 96 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани по друг начин, без 
прибавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане 4,5 kg 
или повече, но по-малко от 5 kg (различни от 
смесите от черупкови плодове, от 
тропически плодове и тропически черупкови 
плодове) 

 2008 92 97 Смеси от тропически плодове, включително 
смеси с тегловно съдържание, превишаващо 
50 % тропически черупкови плодове и 
тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, без прибавка, 
нито на алкохол, нито на захар, в директни 
опаковки с нетно съдържане, 
непревишаващо 4,5 kg 

30 

 2008 92 98 Други смеси от плодове или други части от 
растения, годни за консумация, приготвени 
или консервирани по друг начин, без 
прибавка, нито на алкохол, нито на захар, в 
директни опаковки с нетно съдържане, 

19 
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непревишаващо 4,5 kg (различни от смесите 
от черупкови плодове, от тропически 
плодове и тропически черупкови плодове)  

 2008 99 11 Джинджифил, приготвен или консервиран, с 
прибавка на алкохол, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

 2008 99 19 Джинджифил, приготвен или консервиран, с 
прибавка на алкохол, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas 

65 

 2008 99 21 Грозде, приготвено или консервирано, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, превишаващо 13 % 

0 

 2008 99 23 Грозде, приготвено или консервирано, с 
прибавка на алкохол, с тегловно съдържание 
на захар, непревишаващо 13 % 

15 

   

 2008 99 24 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар 
превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas 

22 

 2008 99 28 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар 
превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85% mas, неупоменати 
другаде 

15 

   

100 (*) 1 000 

0 
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 2008 99 31 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар 
превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas 

 2008 99 34 Други плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas, неупоменати 
другаде 

 2008 99 36 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар 
превишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas  

23 

 2008 99 37 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
непревишаващо 11,85 % mas, неупоменати 
другаде  

0 

 2008 99 38 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 %, с действително 
алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas  

 2008 99 40 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
алкохол, с тегловно съдържание на захар, 
непревишаващо 9 %, с действително 

65 
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алкохолно съдържание по маса, 
превишаващо 11,85 % mas, неупоменати 
другаде  

 2008 99 43 Грозде, приготвено или консервирано по 
друг начин, с прибавка на алкохол, но без 
прибавка на захар, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

18 

 2008 99 45 Сливи, приготвени или консервирани по 
друг начин, без прибавка на алкохол, но с 
прибавка на захар, в опаковки с нетно 
съдържание, превишаващо 1 kg 

20 

   32 

 2008 99 48 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани, с прибавка на захар, но без 
прибавка на алкохол, в директни опаковки с 
нетно съдържание, превишаващо 1 kg 

 2008 99 49 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
директни опаковки с нетно съдържание, 
превишаващо 1 kg, неупоменати другаде 

65 

   

 2008 99 63 Тропически плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
директни опаковки с нетно съдържание, 
непревишаващо 1 kg 

27 

 2008 99 67 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, с прибавка на 
захар, но без прибавка на алкохол, в 
директни опаковки с нетно съдържание, 

17 



BG 64   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

непревишаващо 1 kg, неупоменати другаде 

 2008 99 72 Сливи, приготвени или консервирани по 
друг начин, без добавка, нито на алкохол, 
нито на захар, в директни опаковки с нетно 
съдържание 5 kg или повече 

23 

 2008 99 78 Сливи, приготвени или консервирани по 
друг начин, без добавка, нито на алкохол, 
нито на захар, в директни опаковки с нетно 
съдържание, непревишаващо 5 kg 

19 

 2008 99 99 Други плодове и други части от растения, 
годни за консумация, приготвени или 
консервирани по друг начин, без добавка, 
нито на захар, нито на алкохол, неупоменати 
другаде 

19 

 2009 11 11 Сок от портокали, замразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло  

0 

 2009 11 19 Сок от портокали, замразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло 

15 (*) 

 2009 11 91 Сок от портокали, замразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло и с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

 2009 11 99 Сок от портокали, замразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло и с тегловно съдържание на 

100 (*) 3 000 

23 (*) 

 



BG 65   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

прибавена захар, превишаващо 30 % 

 2009 19 11 Сок от портокали, незамразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло 

0 

 2009 19 19 Сок от портокали, незамразен, , 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло 

15 

 2009 19 91 Сок от портокали, незамразен, 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 20, но 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло и с тегловно съдържание на прибавена 
захар, превишаващо 30 %  

23 (*) 

 2009 19 98 Сок от портокали, незамразен, 
неферментирал и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 20, но 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 
и с тегловно съдържание на прибавена захар, 
превишаващо 30% 

30 

 2009 12 00 Сок от портокали, незамразен, 
неферментирал и без добавка на алкохол, със 
стойност Брикс, непревишаваща 20  

30    

 2009 21 00 Сок от грейпфрути, неферментирал и без 
добавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20  

29    

 2009 29 19 Сок от грейпфрути, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 67 и със стойност, 

15    



BG 66   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 
 2009 29 91 Сок от грейпфрути, неферментирал и без 

прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло и с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

29 (*)    

 2009 29 99 Сок от грейпфрути, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло и с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 % 

100  1 000 29  

 2009 31 11 Сок от друг цитрусов плод, неферментирал и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 20 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар (различен от смеси от 
сокове, от сока от портокали и от сока от 
грейпфрути)  

24    

 2009 31 19 Сок от друг цитрусов плод, неферментирал и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 20 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
без добавка на захар (различен от смеси от 
сокове, от сока от портокали и от сока от 
грейпфрути) 

23    

 2009 31 51 Сок от лимони, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с добавка на захар  

24    

 2009 31 59 Сок от лимони, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, без добавка на захар 

23    



BG 67   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2009 31 91 Други сокове от цитрусови плодове, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 20 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с добавка на захар (различен от 
смеси от сокове и от сока от лимони, от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

24    

 2009 31 99 Други сокове от цитрусови плодове, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 20 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, без добавка на захар (различен 
от смеси от сокове и от сока от лимони, от 
портокали и от грейпфрути) 

100 1 000 23  

 2009 39 19 Сок от друг цитрусов плод, неферментирал и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 
(различен от смеси от сокове, от сока от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

15    

 2009 39 31 Сок от друг цитрусов плод, неферментирал и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 
67 и със стойност, превишаваща 30 EUR на 
100 kg нетно тегло, с добавка на захар 
(различен от смеси от сокове, от сока от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

24    

 2009 39 39 Сок от друг цитрусов плод, неферментирал и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 
67 и със стойност, превишаваща 30 EUR на 
100 kg нетно тегло, без добавка на захар 
(различен от смеси от сокове, от сока от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

23    

 2009 39 51 Сок от лимони, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 

24 (*)    



BG 68   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

нетно тегло и с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

 2009 39 55 Сок от лимони, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 при 
темепература 20°C и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло и с тегловно съдържание на прибавена 
захар, непревишаващо или равно на 30 %  

24    

 2009 39 59 Сок от лимони, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, без добавка на захар  

23    

 2009 39 91 Други сокове от цитрусов плод, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 20, но 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, превишаващо 30 % (различни от 
смеси от сокове и от сока от лимони, от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

24 (*)    

 2009 39 95 Други сокове от цитрусов плод, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 20, но 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, непревишаващо 30% (различни от 
смеси от сокове и от сока от лимони, от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

24    

 2009 39 99 Други сокове от цитрусов плод, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 20, но 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, без добавка на захар (различни от 

23    



BG 69   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

смеси от сокове и от сока от лимони, от 
портокали и от сока от грейпфрути) 

 2009 41 10 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар  

23    

 2009 41 91 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с добавка на захар  

23    

 2009 41 99 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, без добавка на захар  

22    

 2009 49 19 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 

15    

 2009 49 30 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с добавка на захар  

100 100 23  

 2009 49 91 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

23 (*)    

 2009 49 93 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 

23    



BG 70   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, непревишаващо или равно 
на 30 %  

 2009 49 99 Сок от ананаси, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67, без 
добавка на захар  

22    

 2009 71 20 Сок от ябълки, неферментирал и без добавка 
на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20, с добавка на захар  

19    

       

 2009 71 99 Сок от ябълки, неферментирал и без добавка 
на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 20, без добавка на захар  

19    

 2009 79 19 Сок от ябълки, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 

15    

 2009 79 30 Сок от ябълки, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с добавка на захар  

19    

 2009 79 91 Сок от ябълки, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

19 (*)    

 2009 79 93 Сок от ябълки, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, непревишаващо или равно 

19    



BG 71   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

на 30 %  

 2009 79 99 Сок от ябълки, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 20, но непревишаваща 67, без 
добавка на захар  

19    

 2009 80 11 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 

0 

 2009 80 19 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло 

15 

   

 2009 80 34 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло 

 2009 80 35 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло  

0 

 2009 80 36 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 

 2009 80 38 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 

100 (*) 1 000 

65 

 



BG 72   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

нетно тегло  

 2009 80 50 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар  

 2009 80 61 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с тегловно съдържание на прибавена захар, 
превишаващо 30 %  

 2009 80 63 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с тегловно съдържание на прибавена захар, 
непревишаващо или равно на 30 %  

 2009 80 69 Сок от круши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно 
тегло, без добавка на захар 

18 (*) 

 2009 80 71 Сок от череши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар 

65 

 2009 80 73 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с добавка на захар  

33 



BG 73   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2009 80 79 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с добавка на захар  

0 

   

 2009 80 85 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, превишаващо 30 % 

33 (*) 

 2009 80 86 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 %  

21 (*) 

 2009 80 88 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, непревишаващо 30 % 

66 

 2009 80 89 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, непревишаващо 30 %  

65 

 2009 80 95 Сок от плодове от вида Vaccinium 
macrocarpum, неферментирал и без прибавка 
на алкохол, със стойност Брикс, 

30 



BG 74   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

превишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло  

 2009 80 96 Сок от череши, неферментирал и без 
прибавка на алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 

65 

 2009 80 97 Сок от тропически плодове, неферментирал 
и без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 

32 

 2009 80 99 Други сокове от други плодове или 
зеленчуци, неупоменати другаде, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло 

20 

 2009 90 19 Смеси от сок от ябълки и сок от круши, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, превишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 22 EUR на 100 kg 
нетно тегло 

15    

 2009 90 29 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, превишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло 
(различни от смесите от сок от ябълки и сок 
от круши) 

15    

 2009 90 39 Смеси от сок от ябълки и сок от круши, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, превишаваща 18 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, непревишаващо или равно 
на 30 % 

18    



BG 75   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2009 90 41 Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от 
ананас, неферментирали и без прибавка на 
алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар  

23    

 2009 90 49 Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от 
ананас, неферментирали и без прибавка на 
алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
без добавка на захар  

22    

 2009 90 51 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
с добавка на захар  

21    

 2009 90 59 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
без добавка на захар  

20    

 2009 90 71 Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от 
ананас, неферментирали и без прибавка на 
алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, превишаващо 30 %  

23 (*)    

 2009 90 73 Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от 
ананас, неферментирали и без прибавка на 
алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, непревишаващо или равно на 30 %  

23    



BG 76   BG 

а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2009 90 79 Смеси от сок от цитрусови плодове и сок от 
ананас, неферментирали и без прибавка на 
алкохол, със стойност Брикс, 
непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, без добавка на захар 

22    

 2009 90 92 Смеси от сокове от тропически плодове, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, превишаващо 30 % 

33 (*)    

 2009 90 94 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, превишаващо 30 % 

21 (*)    

 2009 90 95 Смеси от сокове от тропически плодове, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, с тегловно съдържание на 
прибавена захар, непревишаващо 30 % 

33    

 2009 90 96 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно 
тегло, с тегловно съдържание на прибавена 
захар, непревишаващо 30 % 

21    

 2009 90 97 Смеси от сокове от тропически плодове, 
неферментирали и без прибавка на алкохол, 
със стойност Брикс, непревишаваща 67 и със 
стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg 
нетно тегло, без прибавка на захар 

32    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
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нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
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на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2009 90 98 Други смеси от сокове, неферментирали и 
без прибавка на алкохол, със стойност 
Брикс, непревишаваща 67 и със стойност, 
превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, 
несъдържащи прибавена захар  

20    

ex 2204 Вина от прясно грозде 100 1 000 hl 0  

 2206 00 10 Пикет 100    

 2206 00 31 Ябълкови или крушови, пенливи 30,2     

 2206 00 39 Медовина и други ферментирали напитки и 
смеси от ферментирали напитки и смеси от 
ферментирали и безалкохолни напитки, 
пенливи, неупоменати, нито включени 
другаде 

30,2     

 2206 00 51 Ябълкови и крушови ферментирали напитки, 
непенливи, в съдове с вместимост, 
непревишаваща 2 l 

31,1     

 2206 00 59 Медовина и други ферментирали напитки и 
смеси от ферментирали напитки и смеси от 
ферментирали и безалкохолни напитки, 
непенливи, в съдове с вместимост, 
непревишаваща 2 l, неупоменати, нито 
включени другаде 

31,1     

 2206 00 81 Ябълкови и крушови ферментирали напитки, 
непенливи, в съдове с вместимост, 
превишаваща 2 l 

30,5     

 2206 00 89 Медовина и други ферментирали напитки и 
смеси от ферментирали напитки и смеси от 
ферментирали и безалкохолни напитки, 
непенливи, в съдове с вместимост, 
превишаваща 2 l, неупоменати, нито 
включени другаде 

30,5     

 2209 00 11 Винен оцет, в съдове с вместимост, 
непревишаваща 2 l 

31,2     

 2209 00 19 Винен оцет, в съдове с вместимост, 
превишаваща 2 l 

31,2     
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 
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нетно 
тегло) 

(**) 
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на НОН 
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извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2209 00 91 Заместители на оцет, получени от оцетна 
киселина, в съдове с вместимост, 
непревишаваща 2 l  

31,6     

 2209 00 99 Заместители на оцет, получени от оцетна 
киселина, в съдове с вместимост, 
превишаваща 2 l  

32,2     

 2302 50 00 Трици и други видове отпадъци, независимо 
дали са агломерирани под формата на 
гранули, получени при пресяване, смилане 
или друг вид обработка на бобови растения 

69    

 2307 00 19 Винени утайки (различни от винените 
утайки (с общо алкохолно съдържание по 
маса, по-малко или равно на 7,9 % mas и с 
тегловно съдържание на сухо вещество, 
равно или по-голямо от 25 %) 

100    

 2308 00 19 Джибри от грозе, от видовете, използвани за 
хранене на животни, дори агломерирани под 
формата на гранули (различни от джибрите 
от грозде с общо алкохолно съдържание по 
маса непревишаващо 4,3 % mas и с тегловно 
съдържание на сухо вещество, равно или по-
голямо от 40 %) 

100    

 2308 00 90 Други растителни материали и отпадъци, 
растителни остатъци и субпродукти, дори 
агломерирани под формата на гранули от 
видовете, използвани за храна на животни, 
неупоменати, нито включени другаде  

100    

 2309 10 90 Храни за кучета и котки пригодени за 
продажба на дребно, не съдържащи, нито 
скорбяла, глюкоза, малтодекстрин или 
сиропи от тях, нито млечни продукти 

66    

 2309 90 10 Продукти от риби или морски бозайници, 
наречени „разтворими“, от видовете, 
използвани за храна на животни 

100    

 2309 90 91 Резенки от цвекло с прибавка на меласа, от 
видовете, използвани за храна на животни 

65    
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
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извън 
текуща-
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на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2309 90 95 Други препарати от видовете, използвани за 
храна на животни, с тегловно съдържание на 
холин хлорид 49 % или повече, върху 
органичен или неорганичен носител 

66    

 2309 90 99 Други препарати, неупоменати другаде, от 
видовете, използвани за храна на животни, 
без съдържание, нито на скорбяла или 
нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, 
малтодекстрин или сироп от малтодекстрин, 
нито на млечни продукти 

100 1 500 66  

 2401 10 10 Тютюни, тръбно сушени, от типа Виржиния 
(тютюни, неочистени от твърдите жилки) 

19    (5) 

 2401 10 20 Тютюни, „светли въздушно сушени“, от типа 
Бърлей, включително подтиповете на Бърлей 
(тютюни, неочистени от твърдите жилки) 

19    (5) 

 2401 10 30 Тютюни, „светли въздушно сушени“, от типа 
Мериленд (тютюни, неочистени от твърдите 
жилки) 

65    (5) 

 2401 10 41 Тютюни, „огневосушени“, от типа Кентъки 
(тютюни, неочистени от твърдите жилки) 

19    (5) 

 2401 10 49 Други тютюни, „огневосушени“ (тютюни, 
неочистени от твърдите жилки), различни от 
тютюните от типа Кентъки 

65    (5) 

 2401 10 50 Други тютюни, „огневосушени“ (тютюни, 
неочистени от твърдите жилки), различни от 
тютюните от типа Бърлей и Мериленд 

65    (5) 

 2401 10 60 Тютюни, „слънчево сушени“, тип 
Ориенталски (тютюни, неочистени от 
твърдите жилки) 

31    (5) 

 2401 10 70 Тютюни, „тъмни въздушно сушени“ 
(тютюни, неочистени от твърдите жилки) 

31    (5) 

 2401 10 80 Тютюни, тръбно сушени (тютюни, 
неочистени от твърдите жилки), различни от 
тютюните от типа Виржиния  

65    (5) 
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Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
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Специални 
разпоредби 

 2401 10 90 Други тютюни (тютюни, неочистени от 
твърдите жилки), различни от „тръбно 
сушените“, от „светлите въздушно сушени“, 
от „огневосушените“, от „тъмните въздушно 
сушени“ и от „слънчево сушените“, тип 
Ориенталски 

65    (5) 

 2401 20 10 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, тръбно сушени, от типа 
Виржиния, необработени по друг начин 

19    (5) 

 2401 20 20 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „светли въздушно сушени“, 
от типа Бърлей, включително подтиповете 
на Бърлей, необработени по друг начин 

19    (5) 

 2401 20 30 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „светли въздушно сушени“, 
от типа Мериленд, необработени по друг 
начин 

65    (5) 

 2401 20 41 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „огненосушени“, от типа 
Кентъки, необработени по друг начин 

19    (5) 

 2401 20 49 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „огненосушени“, 
необработени по друг начин, различни от 
тютюните от типа Кентъки 

65    (5) 

 2401 20 50 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „светли въздушно сушени“, 
необработени по друг начин, различни от 
тютюните от типа Бърлей или Мериленд 

65    (5) 

 2401 20 60 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „слънчево сушени“, тип 
Ориенталски, необработени по друг начин 

31    (5) 

 2401 20 70 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, „тъмни въздушно сушени“, 
необработени по друг начин 

31    (5) 
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 2401 20 80 Тютюни, частично или изцяло очистени от 
твърдите жилки, тръбно сушени, 
необработени по друг начин, различни от 
тютюните от типа Виржиния 

65    (5) 

 2401 20 90 Други тютюни, честично или изцяло 
очистени от твърдите жилки, необработени 
по дриг начин, различни от „тръбно 
сушените“, от „светлите въздушно сушени“, 
от „огневосушените“, от „тъмните въздушно 
сушени“ и от „слънчево сушените“, тип 
Ориенталски 

65    (5) 

 2401 30 00 Отпадъци от тютюн 65    (5) 

       

       

 3301 12 10 Етерични масла от портокал, 
необезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“  

100    

 3301 12 90 Етерични масла от портокал, обезтерпенени, 
включително така наречените „конкрети“ и 
„абсолю“  

100    

 3301 13 10 Етерични масла от лимон, необезтерпенени, 
включително така наречените „конкрети“ и 
„абсолю“ 

100    

 3301 13 90 Етерични масла от лимон, обезтерпенени, 
включително така наречените „конкрети“ и 
„абсолю“ 

100    

       

       

 3301 19 20 Етерични масла от други цитрусови плодове, 
необезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“ 
(различни от етеричните масла от портокал и 
от лимон) 

100    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 3301 19 80 Етерични масла от други цитрусови плодове, 
обезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“ 
(различни от етеричните масла от портокал и 
от лимон) 

100    

       

       

 3301 29 79 Етерични масла от лаванда (лавандулово или 
лавандиново масло), обезтерпенени, 
включително така наречените „конкрети“ и 
„абсолю“ 

100    

 3301 24 90 Етерични масла от мента (Mentha piperita), 
обезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“ 

100    

 3301 25 90 Етерични масла от други видове ментови 
растения, обезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“ 
(различни от етеричните масла от мента от 
вида Mentha piperita) 

100    

 3301 29 71 Етерични масла от здравец (гераниево); от 
жасмин; от индийски троскот (ветиверово), 
обезтерпенени, включително така 
наречените „конкрети“ и „абсолю“ 

100    

 3301 29 31 Етерични масла от карамфил, от ниаули, от 
иланг-иланг, обезтерпенени, включително 
така наречените „конкрети“ и „абсолю“ 

100    

 3301 29 91 Други етерични масла обезтерпенени, 
включително така наречените „конкрети“ и 
„абсолю“ (различни от стоките от позиции 
3301 12 10 — 3301 29 79) 

100    

 3301 30 00 Резиноиди 100    

 3501 90 10 Казеинови лепила  42    

 3502 90 90 Албуминати и други производни на 
албумините 

100    
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а б в г 

Код по КН (1) Описание на стоките (2) 
Намале-
ние на 
НОН 
митото 

(%) 

Тариф-
на квота 

(в 
тонове 
нетно 
тегло) 

(**) 

Нама-
ление 
на НОН 
митото 
извън 
текуща-
та или 
възмож-

на 
тарифна 
квота 
(%) 

Специални 
разпоредби 

 3503 00 10 Желатини и техните производни  100    

 3503 00 80 Ихтиокол; други лепила от животински 
произход, с изключение на казеиновите 
лепила от № 3501 

100    

 3504 00 00 Пептони и техните производни; други 
протеинови вещества и техните производни, 
неупоменати, нито включени другаде; 
стрити на прах кожи, обработени или не с 
хром 

100    

 3505 10 50 Естерифицирани или етерифицирани 
скорбяла и нишесте, с изключение на 
декстрините 

100    

 
* Намалението се отнася само за ad valorem митото. 
** В случай че не е посочено количество, тарифната отстъпка се прилага за неограничени количества. 
(1) Кодове по КН, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията (ОВ L 286, 31.10.2007 г., 

стр. 1). 
(2) Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, даденото описание на 

продукта следва да се приема само като ориентир, като обхватът на преференциалната схема по 
смисъла на това приложение се определя чрез митническия код по Комбинираната номенклатура. В 
случаите, когато са показани ех КН кодове, преференциалната схема се определя чрез прилагането на 
кода по КН и съответното описание, взети заедно. 

(3) Продукти се допускат в тази подпозиция при спазване на условията, предвидени в съответните 
разпоредби на Общността [вж. членове от 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (ОВ L 253, 
11.10.1993 г., стр. 1) и последващите изменения]. 

(4) За пресните череши намалението се прилага и към минималното специфично мито. 
(5) Когато такива мита определят минимално мито, това минимално мито не се прилага. Когато такива 

мита определят максимално мито, това максимално мито не се прилага. 
(6) За този продукт намалението се прилага към минималното специфично мито. 
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ПРОТОКОЛ 2 

ОТНОСНО РЕЖИМА, ПРИЛОЖИМ КЪМ ВНОСА В СИРИЯ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ОБЩНОСТТА, ПОСОЧЕН 

В ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 2 

Член 1 
Продуктите с произход от Общността, изброени в митническата тарифа на Сирия, 
посочена в член 9, се допускат за внос в Сирия в съответствие с условията, 
предвидени в настоящия протокол и в приложението му. 

Член 2 

– При влизане в сила на споразумението митата, приложими към вноса на 
определени продукти с произход от Общността, се премахват или се 
намаляват линейно в съответствие със следния график: 

–  при внос в Сирия за всички продукти с произход от Общността съгласно 
тарифите на Сирия със ставка между 0 % и 5 % включително, тарифите се 
премахват при влизане в сила на споразумението, 

– при внос в Сирия за всички продукти с произход от Общността съгласно 
тарифите на Сирия със ставка между 5 % и 10 % включително, тарифите се 
премахват линейно при влизане в сила на споразумението, докато 
достигнат нулева ставка три години след влизането му в сила, 

– при внос в Сирия за всички продукти с произход от Общността съгласно 
тарифите на Сирия със ставка между 10 % и 40 % включително, тарифите 
се премахват линейно при влизане в сила на споразумението, докато 
достигнат нулева ставка шест години след влизането му в сила, 

– при внос в Сирия за всички продукти с произход от Общността съгласно 
тарифите на Сирия със ставка между 40 % и 50 % включително, тарифите 
се премахват линейно при влизане в сила на споразумението, докато 
достигнат нулева ставка дванадесет години след влизането му в сила, 

–   

а) Окончателният размер на преференциалната митническа ставка, 
изчислена в съответствие с настоящия протокол, се закръгля надолу 
до първия десетичен знак, като се изпуска вторият десетичен знак. 

б) Когато при изчисляването на размера на преференциалната 
митническа ставка, извършено в изпълнение на буква а), се получи 
една от следните стойности, съответната преференциална ставка се 
приравнява към пълно освобождаване: 

– 1 % или по-малко в случай на ad valorem мита, или 

– 1 EUR или по-малко — за всяка сума в случай на 
специфични митнически ставки. 
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Член 3 

При влизане в сила на споразумението за продуктите, изброени в приложението, 
митата се премахват в рамките на ограниченията на тарифните квоти за всеки един 
от тях. 

За внесените количества, които превишават квотата, митата се прилагат в пълен 
размер или намалени - в зависимост от съответния продукт - съгласно 
предвиденото в член 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ОБЩНОСТТА, ВНЕСЕНИ 
В СИРИЯ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ТАРИФНА КВОТА С НУЛЕВА 

МИТНИЧЕСКА СТАВКА  

Хармонизир
ана система 

или 
сирийски 

код 

Описание на стоките Намаление на 
НОН митото (%)

Тарифна квота (в тонове 
нетно тегло) 

0805 10 Портокали 100 1 500 

0805 20  Мандарини, включително тангерини и 
satsumas; клементинки, wilkings и 
подобни цитрусови хибриди  

100 750 

0808 10 Ябълки 100 2 500 
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ПРОТОКОЛ 3 
ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ СИРИЯ, 

ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 3 

Член 1 

Обхват 
Настоящият протокол се прилага за риба и рибни продукти, обхванати от глава 3 от 
Хармонизираната система (ХС), позиции от ХС 1604 и 1605, подпозиции от ХС 
0511 91 и 2301 20 и подпозиция ex 1902 20. 

Член 2 

Мита за риба и рибни продукти с произход от Сирия 
– Митата, посочени в разпоредбите по-долу, са митата, посочени в член 9 от 

споразумението. 

– При внос в Общността на риба и рибни продукти с произход от Сирия 
митата, изброени в допълнение 1 под категория „Година 0“ и „Година 2“, 
се премахват в съответствие със следния график: 

Категория
 

Влизане 
в сила 

1 година 
след 

влизането 
в сила 

2 години 
след 

влизането 
в сила 

Година 0 100 %   

Година 2 60 % 80 % 100 % 

– При внос в Общността на определени риби и рибни продукти с произход 
от Общността, изброени в допълнение 1 под „КП 1“ (клауза за 
преразглеждане 1) или „КП 2“ (клауза за преразглеждане 2), тарифните 
квоти се прилагат, считано от датата на влизане в сила на настоящото 
споразумение. 

Общността допуска внос на количество от 100 тона в натрупване на продукти от 
категория „КП 1“ всяка година при преференциално мито от 7,9 %, както и на 
количество от 100 тона с натрупване на продукти от категория „КП 2“ всяка година 
при преференциално мито от 6 %. Обемът на квотата и митническата ставка за тези 
продукти могат да се преразглеждат през втората година след отварянето на 
квотите. Тези квоти следва да се управляват въз основа на принципа „пръв 
пристигнал – пръв обслужен“. 

За първата година на прилагане обемите на тарифните квоти се изчисляват като 
пропорционална част от базовите обеми, като се взема предвид изминалият период 
преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение. 

а) Окончателният размер на преференциалната митническа ставка, 
изчислена в съответствие с настоящия протокол, се закръгля 
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надолу до първия десетичен знак, като се изпуска вторият 
десетичен знак. 

б) Когато при изчисляването на размера на преференциалната 
митническа ставка, извършено в изпълнение на буква а), се 
получи една от следните стойности, съответната 
преференциална ставка се приравнява към пълно 
освобождаване: 

– 1 % или по-малко в случай на ad valorem мита, или 

– 1 EUR или по-малко — за всяка сума в случай на 
специфични митнически ставки. 
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Допълнение 1 

График за премахване на тарифата на Общността 

Риба и рибни продукти 

      

Код по КН Описание на продуктите ПРИЛО-
ЖИМО 

Катего-
рия 

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

0301 Жива риба:     

0301 10 − Декоративни риби:     

0301 10 10 - - Сладководни Освобож
даване Година 0 

0301 10 90 - - Морски 0 Година 0 

  − Други живи риби:     

0301 91 - - Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 
chrysogaster):     

0301 91 10 - - - От видовете Oncorhynchus apache или 
Oncorhynchus chrysogaster 4,5 Година 0 

0301 91 90 - - - Други 8,5 Година 2 

0301 92 00 - - Змиорки (Anguilla spp.) Освобож
даване Година 0 

0301 93 00 - - Шарани 4,5 Година 0 

0301 94 00 - - Червен тон (Thunnus thynnus)  12,5 Година 2 

0301 95 00 - - Южен червен тон от вида Thunnus 
maccoyii  12,5 Година 2 

0301 99 - - Други:     

  - - - Сладководни:     

0301 99 11 - - - - Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho)  0 Година 0 
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0301 99 19 - - - - Други  4,5 Година 2 

0301 99 80 - - - Морски:     

ex 0301 99 
80 

- - - Акули (Squalus spp); други акули (Lamna 
cornubica; Isurus nasus); черни писии 
(Reinhardtius hippoglossoides); атлантически 
писии (Hippoglossus Hippoglossus)  5,6 Година 0 

ex 0301 99 
80 

- - - Други 
12,5 Година 2 

0302 Риби, пресни или охладени, с изключение 
на филетата и другите меса от риби от 
позиция № 0304:     

  - Пъстървови, с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0302 11 - - Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 
chrysogaster):     

0302 11 10 - - - От видовете Oncorhynchus apache или 
Oncorhynchus chrysogaster 4,5 Година 0 

0302 11 20 - - - От видовете Oncorhynchus mykiss, с 
глави и с хриле, изкормени, с единично 
тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, 
изкормени и без хриле, с единично тегло, 
по-голямо от 1 kg 8,5 Година 2 

0302 11 80 - - - Други 8,5 Година 2 

*Кодове по КН, които отговарят на Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията (OВ L 286, 
31.10.2007 г.). Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, 
даденото описание на продукта следва да се приема само като ориентир, като обхватът на 
преференциалната схема по смисъла на настоящото допълнение се определя чрез 
митническия код по Комбинираната номенклатура. Където са показани кодове по КН с 
префикс „ех“, преференциалната схема се определя чрез прилагането на код по КН и 
съответно описание, взети заедно. 

0302 12 00 - - Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho) 0 Година 0 

0302 19 00 - - Други 4,5 Година 0 

  - Плоски риби (Pleurоnectides, Bothides, 
Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides и 
Githarides), с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0302 21 - - Писии (Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis):     
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0302 21 10 - - - Черна писия (Reinhardtius 
hippoglossoides) 2,8 Година 0 

0302 21 30 - - - Атлантическа писия (Hippoglossus 
hippoglossus) 2,8 Година 0 

0302 21 90 - - - Тихоокеанска писия (Hippoglossus 
stenolepis) 11,5 Година 2 

0302 22 00 - - Писия (морска писия) (Pleuronectes 
platessa) 2,6 Година 0 

0302 23 00 - - Морски език (Solea spp.) 11,5 Година 2 

0302 29 - - Други:     

0302 29 10 - - - Мегрим (Lepidorhombus spp.) 11,5 Година 2 

0302 29 90 - - - Други 11,5 Година 2 

  - Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или 
риби с набразден корем [Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis], с изключение на 
черния дроб, хайвера и семенната течност:     

0302 31 - - Бял тон (Thunnus alalunga):     

0302 31 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 31 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 32 - - Тон с жълти перки - албакор (Thunnus 
albacares):     

0302 32 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 32 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 33 - - Скокливи риби или риби с набразден 
корем:     

0302 33 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 33 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 34 - - Тон от вида Thunnus obesus:     

0302 34 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 34 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 35 - - Червен тон (Thunnus thynnus):     

0302 35 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 
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0302 35 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 36 - - Южен червен тон от вида Thunnus 
maccoyii:     

0302 36 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 36 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 39 - - Други:     

0302 39 10 - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 39 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0302 40 00 - Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), 
с изключение на черния дроб, хайвера и 
семенната течност 11,51 Година 2 

0302 50 - Видове треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus), с изключение на 
черния дроб, хайвера и семенната течност:     

0302 50 10 - - От вида Gadus morhua 8,5 Година 2 

0302 50 90 - - Други 8,5 Година 2 

  - Други риби, с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0302 61 - - Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops 
spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, 
трицона или цаца (Sprattus sprattus):     

0302 61 10 - - - Сардини от видовете Sardina pilchardus 19,5 Година 2 

0302 61 30 - - - Сардини от рода Sardinops; сардинели 
(Sardinella spp.) 11,5 Година 2 

0302 61 80 - - - Шпрот, трицона или цаца (Sprattus 
sprattus) 9,52 Година 2 

0302 62 00 - - Пикша (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Година 0 

0302 63 00 - - Американска треска (Pollachius virens) 2,6 Година 0 

0302 64 00 - - Скумрии (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus) 16,53 Година 2 

0302 65 - - Акули:     

0302 65 20 - - - Обикновена бодлива акула (Squalus 2,5 Година 0 

                                                 
1 От 15 февруари до 15 юни: освобождаване. 
2 От 15 февруари до 15 юни: освобождаване. 
3 От 15 февруари до 15 юни: освобождаване. 
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acanthias) 

0302 65 50 - - - Котешка акула (Scyliorhinus spp.) 2,1 Година 0 

0302 65 90 - - - Други 2,8 Година 0 

0302 66 00 - - Змиорки (Anguilla spp.) Освобож
даване Година 0 

0302 67 00 - - Риба меч (Xiphias gladius)  11,5 Година 2 

0302 68 00 - - Кликач (Dissostichus spp.) 5,2 Година 0 

0302 69 - - Други:     

  - - - Сладководни:     

0302 69 11 - - - - Шарани 4,5 Година 0 

0302 69 19 - - - - Други 4,5 Година 0 

  - - - Морски:     

  - - - - Риби от вида Euthynnus, различни от 
скокливите риби или рибите с набразден 
корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], 
упоменати в подпозиция № 0302 33 по-горе:     

0302 69 21 - - - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604 0 Година 0 

0302 69 25 - - - - - Други 18,5 Година 2 

  - - - - Морски костури (Sebastes spp.):     

0302 69 31 - - - - - От вида Sebastes marinus 4 Година 0 

0302 69 33 - - - - - Други 2,6 Година 0 

0302 69 35 - - - - Риби от вида Boreogadus saida 8,5 Година 2 

0302 69 41 - - - - Меджид (Merlangius merlangus) 2,6 Година 0 

0302 69 45 - - - - Морски щуки (Molva spp.) 2,6 Година 0 

0302 69 51 - - - - Минтай (Теragra chalcogramma) и люр 
от вида Pollachius pollachius 2,6 Година 0 

0302 69 55 - - - - Аншоа (Engraulis spp.) 11,5 Година 2 

0302 69 61 - - - Морски каракуди от видовете Dentex 
dentex и Pagellus spp. 11,5 Година 2 

  - - - - Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis 
spp.):     

  - - - - - Мерлузи от вида Merluccius     
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0302 69 66 - - - - - - - Бяла мерлуза (Merluccius capensis) 
и черна мерлуза (Merluccius paradoxus) 11,5 Година 2 

0302 69 67 - - - - - - Австралийски мерлузи (Merluccius 
australis) 11,5 Година 2 

0302 69 68 - - - - - - Други 11,5 Година 2 

0302 69 69 - - - - - Мерлузи от вида Urophycis 11,5 Година 2 

0302 69 75 - - - - Платика (Brama spp.) 11,5 Година 2 

0302 69 81 - - - - Въдичари (Lophius spp.) 11,5 Година 2 

0302 69 85 - - - - Трескоподобни (Micromesistius 
poutassou или Gadus poutassou) 2,6 Година 0 

0302 69 86 - - - - Синя австралийска треска 
(Micromesistius australis) 2,6 Година 0 

    

    

0302 69 91 - - - - Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus 
trachurus) 11,5 Година 2 

0302 69 92 - - - - Риби от вида Genypterus blacodes 2,6 Година 0 

0302 69 94 - - - - Риби от вида Dicentrarchus labrax 
(лавраци) 11,5 Година 2 

0302 69 95 - - - - Риби от вида Sparus aurata (кралски 
каракуди) 11,5 Година 2 

0302 69 99 - - - - Други:     

ex 0302 69 
99 

- - - Риби от вида Kathetostoma giganteum 
11,5 Година 2 

ex 0302 69 
99 

- - - Есетри, за преработка; Панагора 
(Cyclopterus lumpus) с хайвер, за 
преработка; Червен снапер (Lutjanus 
purpureus), за преработка; Риби от вида 
Puntazzo puntazzo; Други 5,2 Година 0 

0302 70 00 - Черен дроб, хайвер и семенна течност 3,5 Година 0 

0303 Риби замразени, с изключение на филетата 
и другите меса от риби по позиция № 0304:     

  - Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0303 11 00 - - Червена сьомга (Oncorhynchus nerka) 0 Година 0 
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0303 19 00 - - Други 0 Година 0 

  - Други пъстървови, с изключение на черния 
дроб, хайвера и семенната течност:     

0303 21 - - Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 
chrysogaster):     

0303 21 10 - - - От видовете Oncorhynchus apache или 
Oncorhynchus chrysogaster 5,5 Година 0 

0303 21 20 - - - От видовете Oncorhynchus mykiss, с 
глави и с хриле, изкормени, с единично 
тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, 
изкормени и без хриле, с единично тегло, 
по-голямо от 1 kg 8,5 Година 2 

0303 21 80 - - - Други 8,5 Година 2 

0303 22 00 - - Атлантически сьомги (Salmo salar) и 
дунавски пъстърви (Hucho hucho) 0 Година 0 

0303 29 00 - - Други 5,5 Година 0 

  - Плоски риби (Pleurоnectides, Bothides, 
Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides и 
Githarides), с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0303 31 - - Писии (Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis):     

0303 31 10 - - - Черна писия (Reinhardtius 
hippoglossoides) 2,6 Година 0 

0303 31 30 - - - Атлантическа писия (Hippoglossus 
hippoglossus) 2,6 Година 0 

0303 31 90 - - - Тихоокеанска писия (Hippoglossus 
stenolepis) 11,5 Година 2 

0303 32 00 - - Писия (морска писия) (Pleuronectes 
platessa) 11,5 Година 2 

0303 33 00 - - Морски език (Solea spp.) 2,6 Година 0 

0303 39 - - Други:     

0303 39 10 - - - Писия (речна писия) (Platichthys flesus) 2,6 Година 0 

0303 39 30 - - - Камбала (риби от вида Rhombosolea) 4 Година 0 

0303 39 70 - - - Други 11,5 Година 2 

  - Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или 
риби с набразден корем [Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis], с изключение на 
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черния дроб, хайвера и семенната течност: 

0303 41 - - Бял тон (Thunnus alalunga):     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 41 11 - - - - Цял 0 Година 0 

0303 41 13 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 41 19 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 41 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 42 - - Тон с жълти перки - албакор (Thunnus 
albacares):     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

  - - - - Цял:     

0303 42 12 - - - - - С тегло повече от 10 kg всеки 0 Година 0 

0303 42 18 - - - - - Други 0 Година 0 

  - - - - Изкормени, без хриле:     

0303 42 32 - - - - - С тегло повече от 10 kg всеки 0 Година 0 

0303 42 38 - - - - - Други 0 Година 0 

  - - - - Други (например без глави):     

0303 42 52 - - - - - С тегло повече от 10 kg всеки 0 Година 0 

0303 42 58 - - - - - Други 0 Година 0 

0303 42 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 43 - - Скокливи риби или риби с набразден 
корем:     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 43 11 - - - - Цели 0 Година 0 

0303 43 13 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 43 19 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 43 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 44 - - Тон от вида Thunnus obesus:     
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  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 44 11 - - - - Цял 0 Година 0 

0303 44 13 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 44 19 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 44 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 45 - - Червен тон (Thunnus thynnus):     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 45 11 - - - - Цял 0 Година 0 

0303 45 13 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 45 19 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 45 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 46 - - Южен червен тон от вида Thunnus 
maccoyii:     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 46 11 - - - - Цял 0 Година 0 

0303 46 13 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 46 19 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 46 90 - - - Други 18,5 Година 2 

0303 49 - - Други:     

  - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 49 31 - - - - Цял 0 Година 0 

0303 49 33 - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 49 39 - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 49 80 - - - Други 18,5 Година 2 

 - Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) и 
видове треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus), с изключение на 
черния дроб, хайвера и семенната течност:   
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0303 51 00 - - Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) 11,54 Година 2 

0303 52 - - Видове треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus):     

0303 52 10  - - - От вида Gadus morhua 8,5 Година 2 

0303 52 30  - - - От вида Gadus ogac (Гренландска 
треска) 8,5 Година 2 

0303 52 90  - - - От вида Gadus macrocephalus 
(Тихоокеанска треска) 8,5 Година 2 

 - Риба меч (Xiphias gladius) и кликач 
(Dissostichus spp.), с изключение на черния 
дроб, хайвера и семенната течност:   

0303 61 00 - - Риба меч (Xiphias gladius) 4 Година 0 

0303 62 00 - - Кликач (Dissostichus spp.) 5,2 Година 0 

  - Други риби, с изключение на черния дроб, 
хайвера и семенната течност:     

0303 71 - - Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops 
spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, 
трицона или цаца (Sprattus sprattus):     

0303 71 10 - - - Сардини от видовете Sardina pilchardus 19,5 Година 2 

0303 71 30 - - - Сардини от рода Sardinops; сардинели 
(Sardinella spp.) 11,5 Година 2 

0303 71 80 - - - Шпрот, трицона или цаца (Sprattus 
sprattus) 9,55 Година 2 

0303 72 00 - - Пикша (Melanogrammus aeglefinus) 2,6 Година 0 

0303 73 00 - - Американска треска (Pollachius virens) 2,6 Година 0 

0303 74 - - Скумрии (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus):     

0303 74 30 - - - От вида на обикновената скумрия 
(Scomber scombrus или Scomber japonicus) 16,56 Година 2 

0303 74 90 - - - От вида на австралийската скумрия 
Scomber australasicus 11,5 Година 2 

0303 75 - - Акули:     

0303 75 20 - - - Обикновена бодлива акула (Squalus 
acanthias) 2,1 Година 0 

                                                 
4 From 15 February to 15 June: free. 
5 From 15 February to 15 June: free. 
6 From 15 February to 15 June: free. 
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0303 75 50 - - - Котешка акула (Scyliorhinus spp.) 2,1 Година 0 

0303 75 90 - - - Други 2,8 Година 0 

0303 76 00 - - Змиорки (Anguilla spp.) Освобож
даване Година 0 

0303 77 00 - - Лавраци (Dicentrarchus llabrax, 
Dicentrarchus punctatus) 11,5 Година 2 

0303 78 - - Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.):     

  - - - Мерлузи от вида Merluccius:     

0303 78 11 - - - - Бяла мерлуза (Merluccius capensis) и 
черна мерлуза (Merluccius paradoxus) 11,5 Година 2 

0303 78 12 - - - - Аржентинска мерлуза (Merluccius 
hubbsi) 11,5 Година 2 

0303 78 13  - - - - Австралийски мерлузи (Merluccius 
australis) 11,5 Година 2 

0303 78 19 - - - - Други 11,5 Година 2 

0303 78 90 - - - Мерлузи от вида Urophycis 11,5 Година 2 

0303 79 - - Други:     

  - - - Сладководни:     

0303 79 11 - - - - Шарани 4,5 Година 0 

0303 79 19 - - - - Други 4,5 Година 0 

  - - - Морски:     

  - - - - От вида Euthynnus, различни от 
скокливите риби или рибите с набразден 
корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], 
упоменати в подпозиция 0303 43 по-горе:     

  - - - - - Предназначени за промишлено 
производство на продуктите от № 1604:     

0303 79 21 - - - - - - Цели 0 Година 0 

0303 79 23 - - - - - - Изкормени, без хриле 0 Година 0 

0303 79 29 - - - - - - Други (например без глави) 0 Година 0 

0303 79 31 - - - - - Други 18,5 Година 2 

  - - - - Морски костури (Sebastes spp.):     

0303 79 35 - - - - - От вида Sebastes marinus 4 Година 0 

0303 79 37 - - - - - Други 2,6 Година 0 
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0303 79 41 - - - - Риби от вида Boreogadus saida 8,5 Година 0 

0303 79 45 - - - - Меджид (Merlangius merlangus) 2,6 Година 0 

0303 79 51 - - - - Морски щуки (Molva spp.) 2,6 Година 0 

0303 79 55 - - - - Минтай (Теragra chalcogramma) и люр 
от вида Pollachius pollachius 11,5 Година 2 

0303 79 58 - - - - Риби от вида Orcynopsis unicolor 3,57 Година 0 

0303 79 65 - - - - Аншоа (Engraulis spp.) 11,5 Година 2 

0303 79 71 - - - Морски каракуди от видовете Dentex 
dentex и Pagellus spp. 11,5 Година 2 

0303 79 75 - - - - Платика (Brama spp.) 11,5 Година 2 

0303 79 81 - - - - Въдичари (Lophius spp.) 11,5 Година 2 

0303 79 83 - - - - Трескоподобни (Micromesistius 
poutassou или Gadus poutassou) 2,6 Година 0 

0303 79 85 - - - - Синя австралийска треска 
(Micromesistius australis) 2,6 Година 0 

    

    

0303 79 91 - - - - Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus 
trachurus) 11,5 Година 2 

0303 79 92 - - - - Новозенландски макруронус 
(Macruronus novaezelandiae) 2,6 Година 0 

0303 79 93 - - - - Риби от вида Genypterus blacodes 2,6 Година 0 

0303 79 94 - - - - Риби от вида Pelotreis flavilatus или 
Peltothamphus novaezelandiae 2,6 Година 0 

0303 79 98 - - - - Други 5,2 Година 0 

0303 80 - Черен дроб, хайвер и семенна течност:     

0303 80 10 - - Хайвер и семенна течност от риби, 
предназначени за производството на 
дезоксирибонуклеинова киселина или 
протаминсулфат 

Освобож
даване Година 0 

0303 80 90 - - Други  3,5 Година 0 

0304 Филета и други меса от риби (дори смлени), 
пресни, охладени или замразени:   

 - Пресни или охладени:   

                                                 
7 From 15 February to 15 June: free. 
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0304 11 − − Риба меч (Xiphias gladius):   

0304 11 10 − − − Филета  14,5 Година 2 

0304 11 90 − − − Други меса от риби (дори смлени)  11,5 Година 2 

0304 12 − − Кликач (Dissostichus spp.):   

0304 12 10 − − − Филета  14,5 Година 2 

0304 12 90 − − − Други меса от риби (дори смлени)  11,5 Година 2 

0304 19 − − Други:   

 − − − Филета:   

 − − − − От сладководни риби:   

0304 19 13 − − − − − От тихоокеански сьомги 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho)  0 Година 0 

 - - - - - От пъстърви от видовете Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus 
gilae:   

0304 19 15 - - - - - - От видовете Oncorhynchus mykiss, с 
единично тегло, по-голямо от 400 g 8,5 Година 2 

0304 19 17 - - - - - - Други  8,5 Година 2 

0304 19 19 - - - - - От други сладководни риби  5,5 Година 0 

 - - - - Други   

0304 19 31 - - - - - От треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от 
вида Boreogadus saida (полярна треска)  14,5 Година 2 

0304 19 33 - - - - - От американска треска (Pollachius 
virens)  14,5 Година 2 

0304 19 35 - - - - - От морски кустури (Sebastes spp.)  14,5 Година 2 

0304 19 39 - - - - - Други  14,5 Година 2 

 - - - Други меса от риби (дори смлени):   

0304 19 91 - - - - От сладководни риби  4,5 Година 0 

 - - - - Други:   
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0304 19 97 - - - - - Разфасовки от херинги, наречени 
„flaps“  11,58 Година 2 

0304 19 99 - - - - - Други:   

ex 0304 19 
99 

- - - - - - От обикновена бодлива акула 
(Squalus acanthias); От други акули от вида 
Squalus; Of черни писии (Reinhardtius 
hippoglossoides); От атлантически писии 
(Hippoglossus hippoglossus); От други акули 
(Lamna cornubica, Isurus nasus)  5,2 Година 0 

ex 0304 19 
99 - - - - - - Други  11,5 Година 2 

 - Филета, замразени:   

0304 21 00 - - Риба меч (Xiphias gladius) 2,6 Година 0 

0304 22 00 - - Кликач (Dissostichus spp.)  11,5 Година 2 

0304 29 - - Други:   

 - - - От сладководни риби:   

0304 29 13 - - - - От тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho)  0 Година 0 

 - - - - - От пъстърви от видовете Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus 
gilae:   

0304 29 15 - - - - - - От видовете Oncorhynchus mykiss, с 
единично тегло, по-голямо от 400 g  8,5 Година 2 

0304 29 17 - - - - - Други  8,5 Година 2 

0304 29 19 - - - - От други сладководни риби  5,5 Година 0 

 - - - Други:   

 - - - - От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus) и риби от вида 
Boreogadus saida (полярна треска)   

0304 29 21 - - - - - От тихоокеанска треска (Gadus 
macrocephalus)  2,6 Година 0 

0304 29 29 - - - - - Други  2,6 Година 0 

                                                 
8 From 15 February to 15 June: free 
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0304 29 31 - - - - От американска треска (Pollachius 
virens)  2,6 Година 0 

0304 29 33 - - - От треска Пикша (Melanogrammus 
aeglefinus)  2,6 Година 0 

 - - - - От морски кустури (Sebastes spp.):   

0304 29 35 - - - - - От вида Sebastes marinus  4 Година 0 

0304 29 39 - - - - - Други  2,6 Година 0 

0304 29 41 - - - - От мерланг (Merlangius merlangus)  2,6 Година 0 

0304 29 43 - - - - От морски щуки (Molva spp.)  2,6 Година 0 

0304 29 45 - - - - От тон (от рода Thunnus) и риби от 
рода Euthynnus  14,5 Година 2 

 - - - - От скумрии (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber japonicus) и 
риби от вида Orcynopsis unicolor:     

0304 29 51 - - - - - От скумрии от вида Scomber 
australasicus  11,5 Година 2 

0304 29 53 - - - - - Други  11,5 Година 2 

 - - - - От мерлузи (Merluccius spp., Urophycis 
spp.):   

 - - - - - От мерлузи от вида Merluccius:   

0304 29 55 - - - - - - От бяла мерлуза (Merluccius 
capensis) и от черна мерлуза (Merluccius 
paradoxus)  4 Година 0 

0304 29 56 - - - - - - От аржентинска мерлуза (Merluccius 
hubbsi)  4 Година 0 

0304 29 58 - - - - - - Други  2,6 Година 0 

0304 29 59 - - - - - От мерлузи от вида Urophycis  4 Година 0 

 - - - - От акули:   

0304 29 61 - - - - - От обикновена бодлива акула 
(Squalus acanthias) и котешка акула 
(Scyliorhinus spp.)  4 Година 0 

0304 29 69 - - - - - От други акули  4 Година 0 

0304 29 71 - - - - От писии от вида Pleuronectes platessa  2,6 Година 0 

0304 29 73 - - - - От речна писия (Platichthys flesus)  2,6 Година 0 

0304 29 75 - - - - От херинги (Clupea harengus, Clupea 
pallasii)  11,5 Година 2 
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0304 29 79 - - - - От мегрим (Lepidorhombus spp.)  11,5 Година 2 

0304 29 83 - - - - От въдичари (Lophius spp.)  11,5 Година 2 

0304 29 85 - - - - От минтай (Theragra chalcogramma)  10,2 Година 2 

0304 29 91 - - - - От новозенландски макруронус 
(Macruronus novaezelandiae)  4 Година 0 

0304 29 99 - - - - Други: 7,9 Година 2 

 - Други:   

0304 91 00 - - Риба меч (Xiphias gladius)  4 Година 0 

0304 92 00 - - Кликач (Dissostichus spp.)  2,6 Година 0 

0304 99 - - Други:   

0304 99 10 - - - Сурими  10,7 Година 2 

 - - - Други:   

0304 99 21 - - - - От сладководни риби  4,5 Година 0 

 - - - - Други:   

0304 99 23 - - - - - От херинги (Clupea harengus, Clupea 
pallasii)  11,59 Година 2 

0304 99 29 - - - - - От морски кустури (Sebastes spp.) 4,5 Година 0 

 - - - - - От треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) и от риби от 
вида Boreogadus saida (полярна треска):   

0304 99 31 - - - - - - От тихоокеанска треска (Gadus 
macrocephalus)  4 Година 0 

0304 99 33 - - - - - - От атлантическа треска (Gadus 
morhua)  4 Година 0 

0304 99 39 - - - - - - Други 2,6 Година 0 

0304 99 41 - - - - - От американска треска (Pollachius 
virens) 2,6 Година 0 

0304 99 45 - - - - - От треска Пикша (Melanogrammus 
aeglefinus) 2,6 Година 0 

0304 99 51 - - - - - От мерлузи (Merluccius spp., 
Urophycis spp.)  4 Година 0 

0304 99 55 - - - - - От мегрим (Lepidorhombus spp.)  11,5 Година 2 

                                                 
9 From 15 February to 15 June: free 



BG 105   BG 

0304 99 61 - - - - - От платика (Brama spp.)  11,5  Година 2 

0304 99 65 - - - - - От въдичари (Lophius spp.)  2,6 Година 0 

0304 99 71 - - - - - От трескоподобни (Micromesistius 
poutassou или Gadus poutassou)  2,6 Година 0 

0304 99 75 - - - - - От минтай (Theragra chalcogramma)  4 Година 0 

0304 99 99 - - - - - Други  2,6 Година 0 

0305 Риби сушени, осолени или в саламура; риби 
пушени, дори топло пушени; брашна, 
прахове и агломерати под формата на 
гранули, от риби, годни за консумация от 
човека:     

0305 10 00 - Брашна, прахове и агломерати под форма 
на гранули, от риби, годни за консумация от 
човека 9,5 Година 2 

0305 20 00 - Черен дроб, хайвер и семенна течност, от 
риби, сушени, пушени, осолени или в 
саламура 7,5 Година 2 

0305 30 - Филета от риба, сушени, осолени или в 
саламура, но не и пушени     

  - - От треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus) и от риби от вида 
Boreogadus saida (полярна треска):     

0305 30 11 - - - От тихоокеанска треска (Gadus 
macrocephalus) 12,5 Година 2 

0305 30 19 - - - Други 16,5 Година 2 

0305 30 30 - - От тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), от атлантически сьомги (Salmo 
salar) и от дунавски пъстърви (Hucho hucho), 
осолени или в саламура 11,5 Година 2 

0305 30 50 - - От черни писии (Reinhardtius 
hippoglossоides), осолени или в саламура 11,5 Година 2 

0305 30 90 - - Други:   

ex 0305 30 
90 

- - - От риби от вида Clupea ilisha, в 
саламура 11,2 Година 2 

ex 0305 30 
90 

- - - Други 
12,5 Година 2 

    

 - Риби пушени, включително филетата:     
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0305 41 00 - - Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho) 9,5 Година 2 

0305 42 00 - - Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) 6,5 Година 2 

0305 49 - - Други:     

0305 49 10 - - - Черна писия (Reinhardtius 
hippoglossoides) 11,5 Година 2 

0305 49 20 - - - Атлантическа писия (Hippoglossus 
hippoglossus) 12,5 Година 2 

0305 49 30 - - - Скумрии (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus) 10,5 Година 2 

0305 49 45 - - - Пъстърва (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 
chrysogaster) 10,5 Година 2 

0305 49 50 - - - Змиорки (Anguilla spp.) 10,5 Година 2 

0305 49 80 - - - Други 10,5 Година 2 

  - Риби сушени, дори осолени, но непушени:     

0305 51 - - Видове треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus):     

0305 51 10 - - - Сушени, неосолени 9,5 Година 2 

0305 51 90 - - - Сушени и осолени 9,5 Година 2 

0305 59 - - Други:     

  - - - Риби от вида Boreogadus saida:     

0305 59 11 - - - - Сушени, неосолени 9,5 Година 2 

0305 59 19 - - - - Сушени и осолени 9,5 Година 2 

0305 59 30 - - - Херинги (Clupea harengus, Clupea 
pallasii) 8,5 Година 2 

0305 59 50 - - - Аншоа (Engraulis spp.) 6,5 Година 2 

0305 59 70 - - - Атлантическа писия (Hippoglossus 
hippoglossus) 10,5 Година 2 

0305 59 80 - - - Други 8,5 Година 2 

  - Риби осолени, но несушени, нито пушени и 
риби в саламура:     
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0305 61 00 - - Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) 8,5 Година 2 

0305 62 00 - - Видове треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) 9,5 Година 2 

0305 63 00 - - Аншоа (Engraulis spp.) 6,5 Година 2 

0305 69 - - Други:     

0305 69 10 - - - Риби от вида Boreogadus saida 9,5 Година 2 

0305 69 30 - - - Атлантическа писия (Hippoglossus 
hippoglossus) 10,5 Година 2 

0305 69 50 - - - Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) 
и дунавски пъстърви (Hucho hucho) 3,8 Година 0 

0305 69 80 - - - Други:   

ex 0305 69 
80  

- - - - От риби от вида Clupea ilisha, в 
саламура 

8,4 Година 2 

ex 0305 69 
80  

- - - - Други 

8,5 Година 2 

0306  Ракообразни, дори без черупки, живи, 
пресни, охладени, замразени, сушени, 
осолени или в саламура; ракообразни с 
черупките, варени във вода или на пара, 
дори охладени, замразени, сушени, осолени 
или в саламура; брашна, прахове и 
агломерати под форма на гранули, от 
ракообразни, годни за консумация от 
човека:     

  - Замразени:     

0306 11 - - Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., 
Jasus spp.):     

0306 11 10 - - - Опашки от лангусти 4,3 Година 0 

0306 11 90 - - - Други 4,3 Година 0 

0306 12 - - Омари (Homarus spp.):     

0306 12 10 - - - Цели 2,1 Година 0 
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0306 12 90 - - - Други 5,6 Година 0 

0306 13 - - Скариди:     

0306 13 10 - - - Скариди от семейство Pandalidae 4,2 Година 0 

0306 13 30 - - - Сиви скариди от рода Crangon 14,5 Година 2 

0306 13 40 - - - Розови океански скариди (Parapenaeus 
longirostris) 4,2 Година 0 

0306 13 50 - - - Скариди от рода Penaeus 4,2 Година 0 

0306 13 80 - - - Други 4,2 Година 0 

0306 14 - - Раци:     

0306 14 10 - - - Раци от видовете Paralithodes 
camchaticus, Chionоecetes spp. и Cаllinectes 
sapidus 2,6 Година 0 

0306 14 30 - - - Раци от вида Cancer pagurus 2,6 Година 0 

0306 14 90 - - - Други 2,6  Година 0 

0306 19 - - Други, включително брашна, прахове и 
агломерати под форма на гранули, от 
ракообразни, годни за консумация от 
човека:     

0306 19 10 - - - Речни раци 2,6 Година 0 

0306 19 30 - - - Лангустини (Nephrops norvegicus) 8,5  Година 2 

0306 19 90 - - - Други 4,2 Година 0 

  - Незамаразени:     

0306 21 00 - - Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., 
Jasus spp.) 4,3 Година 0 

0306 22 - - Омари (Homarus spp.):     

0306 22 10 - - - Живи 2,8 Година 0 

  - - - Други     

0306 22 91 - - - - Цял 2,8 Година 0 

0306 22 99 - - - - Други 3,5 Година 0 

0306 23 - - Скариди:     

0306 23 10 - - - Скариди от семейство Pandalidae  4,2 Година 0 

  - - - Сиви скариди от рода Crangon:     

0306 23 31 - - - - Пресни, охладени или варени във вода 
или на пара 14,5 Година 2 
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0306 23 39 - - - - Други 14,5 Година 2 

0306 23 90 - - - Други 4,2 Година 0 

0306 24 - - Раци:     

0306 24 30 - - - Раци от вида Cancer pagurus 2,6 Година 0 

0306 24 80 - - - Други 2,6 Година 0 

0306 29 - - Други, включително брашна, прахове и 
агломерати под форма на гранули, от 
ракообразни, годни за консумация от 
човека:     

0306 29 10 - - - Речни раци 2,6 Година 0 

0306 29 30 - - - Лангустини (Nephrops norvegicus) 8,5 Година 2 

0306 29 90 - - - Други:     

ex 0306 29 
90 

Други 
8,5 Година 2 

ex 0306 29 
90 Peurullus spp 4,2 Година 0 

0307 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, 
охладени, замразени, сушени, осолени или 
в саламура; водни безгръбначни, различни 
от ракообразните и мекотелите, живи, 
пресни, охладени, замразени, сушени, 
осолени или в саламура; брашна, прахове и 
агломерати под форма на гранули, от водни 
безгръбначни, различни от ракообразните, 
годни за консумация от човека:     

0307 10 - Стриди:     

0307 10 10 - - Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с 
единично тегло, включително черупката, не 
по-голямо от 40 g 

Освобож
даване Година 0 

0307 10 90 - - Други 3,1 Година 0 

  - Миди Сен Жак (морски гребени), 
калугерици, други миди от родовете Pecten, 
Сhlamуs или Placopecten:     

0307 21 00 - - Живи, пресни или охладени 2,8 Година 0 

0307 29 - - Други:     

0307 29 10 - - - Миди Сен Жак (Pecten maximus), 
замразени 2,8 Година 0 

0307 29 90 - - - Други 2,8 Година 0 

  - Миди от рода Mytilus spp., или от рода 
Perna spp.:     
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0307 31 - - Живи, пресни или охладени:     

0307 31 10 - - - От рода Mytilus spp. 6,5 Година 2 

0307 31 90 - - - От рода Perna spp. 2,8 Година 0 

0307 39 - - Други:     

0307 39 10 - - - От рода Mytilus spp. 6,5 Година 2 

0307 39 90 - - - От рода Perna spp. 2,8 Година 0 

  - Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) 
и сепиоли (Sepiola spp.); калмари и рогачи 
(Ommastre phes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):     

0307 41 - - Живи, пресни или охладени:     

0307 41 10 - - - Сепия (Sepia officinalis, Rossia 
macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.) 2,8 Година 0 

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

0307 41 91 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 2,5 Година 0 

0307 41 99 - - - - Други 2,8 Година 0 

0307 49 - - Други:     

  - - - Замразени:     

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

  - - - - - От рода Sepiola:     

0307 49 01 - - - - - - От вида Sepiola rondeleti 2,1 Година 0 

0307 49 11 - - - - - - Други 2,8 Година 0 

0307 49 18 - - - - - Други 2,8 Година 0 

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

  - - - - - От вида Loligo spp.:     

0307 49 31 - - - - - - От вида Loligo vulgaris 2,5 Година 0 

0307 49 33 - - - - - - От вида Loligo pealei 2,5 Година 0 

0307 49 35 - - - - - - От вида Loligo patagonica 2,5 Година 0 

0307 49 38 - - - - - - Други 2,5 Година 0 
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0307 49 51 - - - - - Рогачи от вида Ommastrephes 
sagittatus 2,5 Година 0 

0307 49 59 - - - - - Други 4,5 Година 0 

  - - - Други:     

0307 49 71 - - - - Сепия (Sepia officinalis, Rossia 
macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.) 2,8 Година 0 

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

0307 49 91 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 2,5 Година 0 

0307 49 99 - - - - - Други 2,8 Година 0 

  - Октоподи (Octopus spp.):     

0307 51 00 - - Живи, пресни или охладени 2,8 Година 0 

0307 59 - - Други:     

0307 59 10 - - - Замразени 2,8 Година 0 

0307 59 90 - - - Други 28 Година 0 

0307 60 00 - Охлюви, различни от морските Освобож
даване Година 0 

  - Други, включително брашната, праховете 
и агломератите под форма на гранули, от 
водни безгръбначни, различни от 
ракообразните, годни за консумация от 
човека:     

0307 91 00 - - Живи, пресни или охладени 3,8 Година 0 

0307 99 - - Други:     

  - - - Замразени:     

0307 99 11 - - - - От вида Illex spp. 4,5 Година 0 

0307 99 13 - - - - Средиземноморски миди и други 
видове от семейство Veneridae 2,8 Година 0 

0307 99 15 - - - - Медузи (Rhopilema spp.) Освобож
даване Година 0 

0307 99 18 - - - - Други 3,8 Година 0 

0307 99 90 - - - Други 3,8 Година 0 

ex ГЛАВА 5 – ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, 
НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ     
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0511 91 - - Продукти от риби, ракообразни, мекотели 
или други водни безгръбначни; мъртви 
животни от глава 3:     

0511 91 10 - - - Отпадъци от риби Освобож
даване Година 0 

0511 91 90 - - - Други Освобож
даване Година 0 

ex ГЛАВА 16 – ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ 
РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ 
БЕЗГРЪБНАЧНИ     

1604 Приготвени храни и консерви от риби; 
хайвер и неговите заместители, приготвени 
на основата на яйца от риби:     

  - Риби, цели или на парчета, с изключение 
на смлените риби:     

1604 11 00 - - Сьомги 2 Година 0 

1604 12 - - Херинги:     

1604 12 10 - - - Филета, сурови, покрити с тесто или с 
галета, дори предварително пържени в 
олио, замразени 11,5 Година 2 

  - - - Други:     

1604 12 91 - - - - В херметически затворени опаковки 16,5 Година 2 

1604 12 99 - - - - Други 16,5 Година 2 

1604 13 - - Сардини, сардинели, шпрот, трицона или 
цаца:     

  - - - Сардини:     

1604 13 11 - - - - В зехтин 9 Година 2 

1604 13 19 - - - - Други 9 Година 2 

1604 13 90 - - - Други 8,7 Година 2 

1604 14 - - Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda 
spp.):     

  - - - Тон и скокливи риби:     

1604 14 11 - - - - В растително масло 20,5 КП 1 

  - - - - Други:     

1604 14 16 - - - - - Филета, наречени „карета“ 20,5 КП 2 

1604 14 18 - - - - - Други 20,5 КП 1 
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1604 14 90 - - - Паламуд (Sarda spp.) 21,5 Година 2 

1604 15 - - Скумрия:     

  - - - От вида на обикновената скумрия 
(Scomber scombrus и Scomber japonicus):     

1604 15 11 - - - - Филета 17,5 Година 2 

1604 15 19 - - - - Други 17,5 Година 2 

1604 15 90 - - - От вида на австралийската скумрия 
Scomber australasicus 7 Година 2 

1604 16 00 - - Аншоа 21,5 Година 2 

1604 19 - - Други:     

1604 19 10 - - - Пъстървови, различни от сьомгите 3,5 Година 0 

  − − − Риби от рода Euthynnus, различни от 
скокливите риби [Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis]:     

1604 19 31 - - - - Филета, наречени „карета“ 20,5 КП 2 

1604 19 39 - - - - Други 20,5 КП 1 

1604 19 50 - - - Риби от вида Orcynopsis unicolor 8,7 Година 2 

  - - - Други:     

1604 19 91 - - - - Филета, сурови, покрити с тесто или с 
галета, дори предварително пържени в 
олио, замразени 4 Година 0 

  - - - - Други:     

1604 19 92 - - - - - Aтлантическа, гренландска, 
тихоокеанска треска (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocefalus) 7 Година 2 

1604 19 93 - - - - - Американска треска (Pollachius virens) 7 Година 2 

1604 19 94 - - - - - Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis 
spp.) 7 Година 2 

1604 19 95 - - - - - Минтай (Теragra chalcogramma) и люр 
от вида Pollachius pollachius 7 Година 2 

1604 19 98 - - - - - Други 7 Година 2 

1604 20 - Други приготвени храни и консерви от 
риби:     

1604 20 05 - - Приготвени храни от сурими 14 Година 2 

  - - Други:     
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1604 20 10 - - - От сьомга 2 Година 0 

1604 20 30 - - - От семейство Пъстървови, различни от 
сьомгата 3,5 Година 0 

1604 20 40 - - - От аншоа 21,5 Година 2 

1604 20 50 - - - От сардини, от паламуди, от скумрия от 
видовете Scomber scombrus и Scomber 
japonicus и риби от видовете Orcynopsis 
unicolor: 17,5  

ex 1604 20 
50 

От скокливи риби и паламуд (Sarda spp.) 
21,5 Година 2 

ex 1604 20 
50 

От сардини, от паламуди, от скумрия от 
видовете Scomber scombrus и Scomber 
japonicus и риби от видовете Orcynopsis 
unicolor 17,5 Година 2 

1604 20 70 - - - От тон, скокливи риби и други риби от 
рода Euthynnus 20,5 КП 1 

1604 20 90 - - - От други риби:     

ex 1604 20 
90 

Консервирана, опушена американска 
треска; Шпрот, трицона или цаца (Sprattus 
sprattus); от скумрии (Scomber australasicus); 
речна минога (Lampetra fluviatilis) 4,9 Година 0 

ex 1604 20 
90 

Други 
10,5 Година 2 

1604 30  - Хайвер и заместители на хайвера:   

1604 30 10 - - Хайвер (яйца от есетра) 7 Година 2 

1604 30 90 - - Заместители на хайвер 7 Година 2 

1605 Ракообразни, мекотели и други водни 
безгръбначни, приготвени или 
консервирани:     

1605 10 00 - Раци 2,8 Година 0 

1605 20 - Скариди:     

1605 20 10 - - В херметически затворени опаковки 7 Година 2 

  - - Други     

1605 20 91 - - - В директни опаковки, с нетно 
съдържание, непревишаващо 2 kg 7 Година 2 

1605 20 99 - - - Други 7 Година 2 

1605 30 - Омари:     
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1605 30 10 - - Месо, топлинно обработено, за 
производство на масло, пастет, супи или 
сосове 

Освобож
даване Година 0 

1605 30 90 - - Други 7 Година 2 

1605 40 00 - Други ракообразни 7 Година 2 

1605 90 - Други:     

  - - Мекотели:     

  - - - Миди от рода Mytilus spp., или от рода 
Perna spp.:     

1605 90 11 - - - - В херметически затворени опаковки 7 Година 2 

1605 90 19 - - - - Други 7 Година 2 

1605 90 30 - - - Други 7 Година 2 

1605 90 90 - - Други водни безгръбначни 18,2 Година 2 

ex ГЛАВА 19 – ex 1902 МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ДОРИ 
ВАРЕНИ ИЛИ ПЪЛНЕНИ (С МЕСО ИЛИ ДРУГИ 
ПРОДУКТИ) ИЛИ ОБРАБОТЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН, 
ТАКИВА КАТО СПАГЕТИ, МАКАРОНИ, ЮФКА, ЛАЗАНЯ, 
РАВИОЛИ, КАНЕЛОНИ; КУС-КУС, ДОРИ ПРИГОТВЕН      

1902 20 10 Макаронени изделия, пълнени (дори варени 
или обработени по друг начин), съдържащи 
тегловно повече от 20 % риби и 
ракообразни, мекотели или други водни 
безгръбначни 2,9 Година 0 

ex ГЛАВА 23 – ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ 
ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ     

2301 20 00 - Брашна, прахове и агломерати под 
формата на гранули от риби или 
ракообразни, мекотели или други водни 
безгръбначни 

Освобож
даване Година 0 

      

 


