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Единна тарифа за превоз на товари по железопътен транспорт” – ЕТПТ, в сила от 01.01.2008 г.е утвърдена от Съвета 

на директорите на „БДЖ” ЕАД с Решение от 21.11.2007 г.и се преиздава с всички изменения и допълнения, в т.ч. и 

измененията направени до 01.07.2020 год. 
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ЧАСТ  ПЪРВА 

 

Тарифни разпоредби 

 

Увод 

 

1. Тарифата се прилага за железопътен превоз на товари в Република България от 

превозвачът “БДЖ – Товарни превози” ЕООД (наричан в тарифата за краткост БДЖ), при 

спазване на: 

1.1. Закона за железопътния транспорт, Наредбите към него и други нормативни актове, 

регламентиращи превозите с железопътен транспорт;  

1.2. Единните правила към договора за международен железопътен превоз на товари 

(CIM)-Притурка В към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF); 

1.3. Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) - Притурка 

С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF);  

1.4. Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) и 

Служебната инструкция към него.  

 

2. Публикуване на тарифата:  

 

2.1. Съобщението за влизане в сила на тарифата, както и измененията и допълненията, 

свързани с тарифата, се публикуват на сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес www.bdz.bg” 

2.2. Изменения на условията за превоз, превозните цени и таксите за допълнителни 

услуги, които утежняват предвидените в тази тарифа условия и цени, влизат в сила 15 дни след 

деня на публикуване на сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес www.bdz.bg” 

2.3.Други тарифни изменения и допълнения, влизат в сила от деня на оповестяването им 

с телеграма, факс или друг способ.  

 

3. Език на тарифата 

Тарифата е съставена на български език 
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Раздел 1  

 

Специални допълнителни разпоредби 

 

Предмети изключени от превоз  

 

Изключени от превоз са: 

1. Вещества и предмети, които съгласно Правилника за международен железопътен 

превоз на опасни товари - RID (Притурка „С” към Конвенцията за международни железопътни 

превози (COTIF) или Приложение ІІ към СМГС са забранени за превоз; 

2. Скъпоценни предмети, ценни книжа, пари, предмети на изкуството, панаирни коли;  

3. Предмети, които поради своите размери, маса или свойства не могат да бъдат 

превозени, поради ограничения от пътните съоръжения или подвижния състав;  

4. Предмети, превоза на които е монопол на пощите;  

5. Товари, превоза на които се извършва с пътнически влакове; 

6. Превози на товари, за които изпращачът е предписал в товарителницата други 

упътвания и изисквания, освен предвидените в тарифата и другите нормативни актове, на които 

е подчинен. 

 

Предмети, които се допускат за превоз при спазване на особени условия 

 Допускат се за превоз при особени условия:  

1. Вещества и предмети, които се превозват по условията на Правилника за 

международен железопътен превоз на опасни товари- RID и Приложение II; към СМГС или по 

споразумения между железниците и клиента 

2. Подвижни жп возила на собствени колооси; 

3. Пратки, чиито превоз създава трудности, поради техните размери, маса или свойства.  

 

Тарифи. Специални споразумения 

1. Превозните цени и добавъчните такси се изчисляват, и са в законна сила в деня на 

сключване на превозния договор и в случаите, когато превозните цени са изчислени поотделно 

за отделните участъци от маршрута;  

2. Тарифата съдържа всички изисквания по превоза, елементите, необходими за 

изчисляването на превозните цени и добавъчните такси, и условията за превръщане на валутата 

в национална валута (лева); 

3. Тарифата се прилага за всички клиенти при спазване на принципа на 

равнопоставеност;  

4. Освен превозните цени и добавъчните такси, предвидени в тарифата, БДЖ не може да 

събира други суми, с изключение на разходите, направени от него. Тези разходи трябва да 

бъдат установени и отчетени отделно в товарителницата, с прилагане на всички оправдателни 

документи. Когато оправдателните документи са прикрепени към товарителницата и 

заплащането на разходите е в тежест на изпращача, тези документи не се дават на получателя, а 

се предават на изпращача; 

5. Управителят и Прокуристът на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД сключват с клиентите 

договори за централно плащане и споразумения, с които се определят конкретни параметри и 

условия за превозите. 
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Товарителница 

 

1. Превозът на товарите се извършва с:  

1.1. Товарителница CIM, CIM / СМГС и СМГС – за внос, износ и транзит през 

гранични гари;  

1.2. Товарителница обр. КПМ-Т за превози между вътрешни гари, в т.ч. –за износ и внос 

през пристанища; транзит пристанище – пристанище; пристанище – безмитна зона и обратно; 

безмитна зона – безмитна зона; от вътрешна гара до безмитна зона и обратно и при препращане 

между вътрешни гари на пратки от внос през гранична гара или пристанище. 

2. Изпращачът трябва да представи надлежно попълнена товарителница, съгласно 

предписанията на Наръчника за товарителницата КПМ-Т, Наръчника за товарителницата CIM 

(GLV-СIM), Наръчника на товарителницата за вагони CUV (GLV-СUV), СМГС и други 

нормативни актове, регламентиращи превоза на товари с железопътен транспорт. 

3. За всяка пратка се съставя отделна товарителница. Една товарителница се отнася до 

натоварването само на един вагон, освен ако не е договорено друго.  

4. С една товарителница могат да се предават за превоз:  

4.1. Неделими маси и предмети с изключителни размери, чието натоварване изисква 

повече от един вагон; 

4.2. Пратки, натоварени в няколко вагона, когато особените разпоредби за превоза, 

международните тарифи или споразуменията между заинтересованите железници допускат това 

за цялото транспортно направление. В този случай, всеки вагон представлява отделна пратка; 

4.3 С една товарителница могат да се извършват превозите във вътрешно съобщение, 

внос и износ през пристанища, организирани с групи от минимум 6 вагона или блок-влакове, 

когато са с един изпращач, за един получател, от една отправна и за една получаваща гара, като 

превозната цена се изчислява за веки вагон поотделно. 

5. С една товарителница не се приемат за превоз:  

5.1. Товари, които поради тяхното естество не могат да бъдат натоварени заедно без 

затруднения; 

5.2. Товари, чието съвместно натоварване с други такива, нарушава разпоредбите на 

митниците или на други административни органи. 

 

Съдържание на товарителницата 

 

1. Товарителницата съдържа задължително следните данни:  

1.1. Наименование на отправната гара; 

1.2. Име и адрес на изпращача – само едно физическо или юридическо лице може да 

фигурира в товарителницата като изпращач; ЕГН на физическото лице или ЕИК на 

юридическото лице; 

1.3. Наименование на получаващата гара; 

1.4. Име и адрес на получателя – само едно физическо или юридическо лице може да 

фигурира в товарителницата като получател; ЕГН на физическото лице или ЕИК на 

юридическото лице; 

1.5. Наименование на товара; 

1.6. Маса на товара, установена съобразно действащите в отправната гара предписания; 

1.7. Номер, товароспособност и собственост на вагона; 

1.8. Подробно описание на документите приложени към товарителницата. 

2. Товарителницата трябва да съдържа всички данни за извършването на превоза. 

3. Като общо правило товарителниците за превоз на товари по железопътен транспорт 

обр. CIM, СМГС, CIM/СМГС и КПМ-Т, се отпечатват и продават на клиентите от 

превозвача. Допуска се товарителниците, обр. CIM, СМГС и CIM/ СМГС да се отпечатват от 

изпращача, ако отговарят на изискванията на нормативните документи и/или да се подават във 

вид на електронен запис в интегрираната информационна система на „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД – „СУПР”, и само ако са подписани с електронния подпис на спедитора, и изпращача. 
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Заплащане на превозните разноски  

 

1. Превозните разноски (превозни цени, добавъчни такси и други разноски, 

произлезли от момента на приемането на товара за превоз до неговото доставяне) 

се заплащат:  

1.1. От изпращача - за пратки износ и превози между вътрешни гари; 

1.2. От получателя - за пратки от внос; 

1.3. За транзитни превози – от изпращача в отправната гара или от получателя в 

получаващата гара; 

1.4. Централно, по споразумение с превозвача; 

1.5. Изпращачът, който поема заплащането на общата сума или на част от превозните 

разноски, трябва да посочи в товарителницата това, като спазва предписанията на 

нормативните документи. 

2.  За превозите между гари на територията на Република България превозните цени 

се предплащат от изпращача в отправната гара, освен ако не е договорено друго. 

Превозните разноски могат да бъдат заплатени централно чрез спедитор по 

условията на договор за централно плащане.  

3.  Заплащането на превозните разноски се извършва:  

3.1. С платежно нареждане;  

3.2. Централно, на основание сключено споразумение с клиента;  

3.3. По реда на вътрешни разчети с авизо.  

4. Заплащането на превозните разноски се извършва в лева, съгласно фиксинга на 

БНБ в деня на: 

4.1. Сключване на конкретния превозен договор в гарата на изпращане на товара;  

4.2. Пристигане на пратката в получаващата гара – за разноските, начислени в 

получаващата гара.  

4.3. Преминаване на изходната гранична гара – за транзитни товари. 
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Раздел 2  

Общи разпоредби на тарифата 

§1. Обсег на тарифата  
1.Тарифата се прилага при превоз на товари по железопътен транспорт с изключение на 

случаите, когато в международно съобщение се прилага задължително друга международна 

тарифа, в която „БДЖ-Товарни превози” ЕООД участва.  

2. Тарифата е задължителна за клиентите, както и за превозвача „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД, наричан в тарифата за краткост БДЖ.  

3. Тарифата се прилага при превози: 

3.1. Между вътрешни гари в страната; 

3.2. Внос и износ през пристанище; 

3.3. Транзит пристанище - пристанище;  

3.4. Внос-износ през гара Варна фериботна;  

3.5. Транзит пристанище – гара Варна фериботна или обратно;  

3.6. Между две свободни безмитни зони и от свободна безмитна зона до вътрешна гара 

или обратно, без преминаване през гранична гара.  

4. Тарифата се прилага от и до гари, посочени в Приложение № 4 „Списък на гарите и 

информация за тях” и от/до гари, допълнително открити с вътрешни заповеди и телеграми; 

5. Шаблонираната товароспособност на вагоните и осовото натоварване на пътя е 

посочено в Приложение № 8 към настоящата тарифа; 

6. Тарифни разстояния.  

6.1. Тарифните разстояния, въз основа на които се изчисляват превозните разноски, са 

посочени в Указателя на тарифните разстояния между гарите по железопътните линии в 

Република България. При настъпили промени в експлоатационната обстановка, Управителят и 

Прокуристът на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД могат да разпореждат удължаване на 

определени маршрути. 

6.2. Списъкът на гарите в железопътната мрежа и разстоянията до граничните гари и 

гарите, обслужващи пристанищата (Част ІІ, Раздел 3), е съставен на базата на разстоянията, 

посочени в “Указателя на тарифните разстояния между гарите по железопътните линии в 

Република България”, Приложение 1, респ. Приложение 1.1. към Референтния документ за 

състоянието на железопътната инфраструктура на Република България и определените от 

Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД удължени маршрути по някои 

релации; 

6.3. При прекъсване на железопътното движение в даден участък от ДП „НКЖИ”, 

поради аварийни ремонти на железния път и осъществяване на превозите по по-дълъг маршрут, 

превозните цени се изчисляват за най-късия обиколен маршрут; 

6.4. При прекъсване на железопътното движение в даден участък поради планови 

ремонти на железния път, извършван от ДП „НКЖИ” и посочени в Приложение № 18 към 

Референтния документ, превозните цени се изчисляват за заявения от БДЖ маршрут, посочен в 

ГДВ.  

7. Товарите, за които се прилага тази тарифа са посочени в Хармонизираната 

номенклатура на товарите - NHM. 

7.1. Изпращачът е длъжен да посочи в товарителницата товара с неговия код, изписан с 

шест  цифри и наименование, съгласно Списъка по NHM (Хармонизираната номенклатура на 

товарите - NHM); 

7.2. Тарифният клас на товарите е посочен в Класификация на товарите (Част 2, Раздел 

1). 

§2. Транспортни  направления (остава свободен). 

§3. Тарифна валута.  
Превозните цени и таксите за допълнителни услуги и добавъчните такси, свързани с 

превоза са дадени в евро. 

§4. Принципи на тарифиране.  

1. Товарите, предадени за превоз с една товарителница, представляват една пратка. 

2. Превозната цена се изчислява за всяка пратка поотделно. 

2.1. При две и повече процентни увеличения или намаления на цените, същите се 

прилагат последователно. 
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3. Видове пратки: 
3.1. Вагонна пратка; 

3.2. Интермодална транспортна единица (UTI). 

4. Маса на пратката.  
4.1. В масата на пратката се включва масата на товара, масата на опаковката и на 

принадлежащите към товара приспособления, и средства, предпазващи товара от влиянието на 

топлина или студ, ако не е казано друго; 

4.2. При изчисляване на превозните цени и добавъчните такси, масата на пратката се 

окръглява нагоре на 100 кг за образуване на масата за таксуване;  

4.3. Изпращачът е задължен да приложи спецификация на товарите, приети за превоз по 

обявена маса (брой колети и маса на пратката); 

4.4. В гари без вагонна везна, пратките се приемат по обявена от изпращача маса до 

установяване на действителната маса на вагонна везна; 

4.5. Действителната брутна маса не може да надвишава шаблонираната 

товароспособност на вагона. 

5. Принципите за изчисляване на превозните цени за интермодални транспортни 

единици (UTI), в т.ч. голямотонажни контейнери, каса-мобили, полуремаркета и други, са 

посочени в Част IV на тарифата. 

6. Превозните цени за вагонни пратки се изчисляват в зависимост от: 

- Вида и собствеността на използвания вагон (на БДЖ, частен или на чуждо ЖП – 

Железопътно предприятие);  

- Естеството на товара (наименование, позиция, клас на товара);  

- Действителната маса на пратката; 

- Превозното разстояние; 

- Вида на участъка, по които се извършва превоза (електрифициран или 

неелектрифициран); 

- Други условия, предвидени в тарифата.  

6.1. Единичните цени в евро на тон, са посочени  в Част ІІІ, Раздел І на тарифата: 

Таблица I – Единични цени за железопътен превоз на товари без преминаване през гранични 

гари и Таблица ІІ – Единични цени за железопътен превоз на товари от внос, за износ и транзит 

през гранични гари. 

6.1.1. Превозната цена за вагонни пратки се определя в зависимост от тарифния клас на 

товара, собствеността на използвания вагон, превозното разстояние в километри и масата за 

таксуване; 

6.1.1.1. Минималната маса за таксуване се определя в зависимост от използвания вагон, 

съответно при превоз с вагон, собственост на БДЖ или на чуждо ЖП-7,5 тона на ос, а при 

превоз с частен вагон - 5 тона на ос. При превози през Варна фериботна превозните цени се 

изчисляват за минимална маса - 5 тона на ос.  
6.1.1.2. Товарите са разпределени в два класа. Класовете са посочени в “Класификация на 

товарите за определяне класа на товара” - Част II на тарифата. 

6.1.1.3. Когато една пратка съдържа различни товари (съвместими за превоз в един 

вагон), принадлежащи към различни тарифни класове, превозните цени се изчисляват за по-

скъпия клас, за общата маса на пратката, независимо дали отделните маси са посочени или не.  

6.1.1.4. Преди предаване на пратката на получателя в получаващата гара, БДЖ може по 

своя инициатива или по искане на получателя, да уточни наименованието, позицията и класа на 

товара. Уточнените данни се вписват под тези на изпращача, заверяват се с подпис и печат на 

получателя. Промяната се заверява и с печат на гарата, след което превозът се претарифира. 

6.1.1.5. След предаване на пратката на получателя, последният няма право да иска 

претарифиране на превоза по причините, посочени в 6.1.1.4. 

6.1.2. При превоз на товари през Варна фериботна с чужди железнични вагони, се 

прилагат единични цени за първи километричен пояс от Таблица II на настоящата тарифа. 
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6.2. Когато товарът се превозва по неелектрифициран железопътен участък, обслужван с 

дизелова тяга, без преминаване през гранични гари, при изчисляване на превозната цена се 

начислява добавка от 0,015 евро на нетотонкилометър, при спазване на съответната маса за 

таксуване, за дължината на частта от този участък, по която се извършва превоза. Добавката се 

вписва на отделен ред в товарителницата, като се счита за част от превозната цена. Добавката 

не се начислява при превози на товари с контейнери. 

6.3. Превозните цени за празни вагон-водачи, собственост на чужди ЖП, придружаващи 

неделима група вагони с автосцепки (железнични или частни) в пълно състояние, се изчисляват 

за тарата на вагона при минимална маса 20 тона/вагон, за тарифен клас 2. 

6.3.1. Изчисляването на превозните цени се извършва за разстоянието от входната 

гранична гара до получаващата вътрешна гара или обратно при придружаване на пълни вагони;  

6.3.2. В получаващата/отправната гара на територията на страната, превозните цени се 

начисляват в една от товарителниците на придружаваните пълни вагони, за разстоянието от/до 

входната гранична гара. Превозните цени се заплащат от получателя/изпращача.  

6.3.3. Номерата на вагон-водачите, придружаващи вагони с автосцепки през Варна 

фериботна не се вписват в превозния документ, в който са вписани превозните цени. 

6.3.4. Не се начисляват превозни цени за железнични вагон-водачи, придружаващи 

групи, състоящи се само от празни вагони. 

6.4. За вагон-водачи, придружаващи натоварени вагони с автосцепки през Варна 

фериботна, се заплаща по 0,20 евро на вагонкилометър. 

6.4.1. Превозната цена се заплаща от всеки клиент и само за един вагон-водач. 

6.4.2. За вагон-водачи, придружаващи група вагони с автосцепки за повече от един 

клиент, превозната цена се начислява в един от превозните документи за всеки клиент, а в 

превозните документи на другите вагони се вписва. „За вагон-водача начислено по 

товарителница №.......”. 

6.5. При препращане на неделима група вагони от вътрешна до вътрешна гара и от нея до 

изходната гранична гара, превозната цена за вагон-водачите се начислява в една от новите 

товарителници на придружаваните вагони, за разстоянието до новата получаваща гара и от 

последната до изходната гранична гара. Превозните цени се заплащат от изпращача;  

6.6. Превозът на товари с вагони на чужди ЖП във вътрешността на страната, може да се 

осъществява само с изричното потвърждение на клиентите, че са съгласни да заплатят 

превозните цени, съобразно собствеността на вагона. Когато вагоните, собственост на чужди 

ЖП, са подадени за натоварване за износ, с предварително писмено разрешение от БДЖ, 

превозните цени и допълнителните такси за престой се изчисляват, като за вагони, собственост 

на БДЖ. 

7. За допълнителните услуги, свързани с превоза, се прилагат таксите, посочени в 

Таблиците за допълнителни услуги към тарифата (Част III). Към таблиците са дадени пояснения 

за определяне размера и условията за прилагането им. 

8. В превозните цени и таксите за допълнителните услуги не е включен Данък добавена 

стойност. Същият се начислява при спазване изискванията на Закона за ДДС и Правилника за 

прилагането на закона. 

9. Превозните цени и таксите за допълнителни услуги се окръгляват аритметично до 

втория знак след десетичната запетая.  

10. В случай на претоварване на вагон по време на път, изчисляването на превозните 

разноски се съобразява със собствеността, вида и броя на осите на първоначално натоварения 

вагон. 

11. По цените за тарата на вагона при минимална маса 20 тона/вагон, за тарифен клас 2 
зависимост от собствеността на вагона, се заплащат превозите на:  

11.1. Товарни вагони, предоставени за придружители; 

11.2. Празни вагон-водачи, собственост на чужди ЖП; 

11.3. Вагони, собственост на превозвача, оборудвани със специални съоръжения на 

клиента за многократно ползване, когато не са натоварени с товар. 

12. Превози за нуждите на БДЖ, които се извършват без да се начисляват превозни 

разноски, са посочени в Приложение № 1 към тарифата. За всички останали превози за нуждите 

на БДЖ и поделенията му се начисляват превозни разноски по реда и условията на прилаганата 

тарифа. 
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13. За превозите на товари от един индустриален жп клон до друг индустриален жп клон 

в района на една гара, не се начисляват превозни цени, а такса за действителното разстояние на 

извършената маневра, съгласно UIC код 37-38, подточка а), от Таблица III на тарифата. 

Превозът се извършва с товарителница обр. КПМ-Т.  

14. Превозите от или до спирки с втори коловоз, индустриален жп клон на открит път 

или с разтоварване на открит път, могат да се извършват след предварително разрешение от 

превозвача, в което са определени условията, при които може да се извършва такъв превоз.  

15. Надтоварени вагони:  

15.1. Надтоварени са вагоните, на които действителната брутна маса на товара 

надвишава шаблонираната товароспособност на вагона или допустимото осово натоварване на 

пътя. Свръхтоварът (количеството, което надвишава допустимата маса) се разтоварва и се иска 

нареждането на изпращача.  

15.2. При установяване на свръхтовар се постъпва съгласно изискванията на Наредба № 

44, Единните правила (СIМ) и Съглашението за международно сточно съобщение (СМГС).  

15.3. Превозната цена за свръхтовара се изчислява по цените на клас 1, в зависимост от 

собствеността, вида и броя на осите на вагона, с който продължава превоза, за минимална маса 

5 тона на ос. 

15.4. Всички разходи, свързани с товаро-разтоварни операции на свръхтовар в посредна 

гара и свързания с това престой, са за сметка на клиента.  

15.5. Превозната цена за свръхтовар установена в получаващата гара, се изчислява по 

цените на клас 1, в зависимост от собствеността на пристигналия вагон, с увеличение от 200 % 

(К = 3).  

16. Железопътен превоз на военни товари, техника и войски 
16.1. Превозите извършвани с товарителници КПМ-Т, CIM, CIM/СМГС и СМГС се 

заплащат:  

16.1.1. За товарите в отделни вагони или ешелони - по договор с Министерство на 

отбраната или по общите разпоредби на тарифата, при спазване на нормативните 

документи, които са в сила.  

16.1.2. За личен състав, пътуващ в отделен вагон за охрана:  

16.1.2.1. За броя на охраняващите – по цените на билетите за пътнически влак, ІІ 

класа; 

16.1.2.2. За товарен вагон – по реда на § 4, т. 11.1.; 

16.1.2.3. За пътнически вагон – по реда на § 6. 
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Раздел  3  

Особени разпоредби на тарифата  

§5. Вещества и предмети, посочени в RID (Притурка „С” към Конвенцията COTIF) 

и Приложение II към СМГС.  

1. Вещества и предмети, упоменати в RID (Притурка „С” към Конвенцията COTIF)  и 

Приложение ІІ към СМГС, се приемат за превоз при спазване на условията предвидени в тези 

приложения. 

2. За превоза  на опасни товари от клас 1 (Взривни вещества и предмети с експлозивни 

вещества); клас 2 (сгъстени, втечнени или разтворени газове); клас 7 (радиоактивни вещества и 

предмети), превозните цени се изчисляват по единичните цени на клас 1 от тарифата, съобразно 

собствеността, вида и броя на осите на вагона, със следните увеличения: 

2.1. За товарите от клас 1 и 7:  

2.1.1.За внос/износ, транзит и вътрешно съобщение със - 100% (К=2);  

2.2. За товарите от клас 2:  

2.2.1. За внос/износ и вътрешно съобщение - с 10 % (К=1,10);  

2.2.2. За транзит с- 30 % (К=1,30).  

2.3. Списък на опасните товари по кл. 1, 2 и 7 е даден в RID (Приложение CIM) и 

Приложение II към СМГС.  

3. Взривни вещества и предмети с експлозивни вещества се превозват при следните 

условия:  

3.1. Клиентът представя декларация по Приложение 2 на тарифата за състава на 

веществото и изправността на опаковката;  

3.2. Към товарителницата задължително се прилага Разрешително от съответните 

компетентни органи и други документи, предвидени в Закона за контрол на взривовете, 

оръжията и боеприпасите. 

3.3. Превозът задължително се придружава от въоръжена охрана.  

4. В поле „Бележки на изпращача“ на товарителницата се вписва името и се поставя 

подписът (или името и номерът на удостоверението, и срокът на валидност) на консултанта по 

безопасността.  

§6. Железопътен подвижен състав на собствени колооси  
1. Тези разпоредби се прилагат за подвижен състав в натоварено или в празно състояние, 

който се движи на собствени колела и не се превозва със собствена тяга.  

2. Таксуването се извършва за тарата на всяко превозно средство по отделно, при 

минимум 5 тона на ос. 

3. Железопътните возила на собствени колооси със собствена двигателна тяга, 

незачислени в парка на БДЖ, се превозват при особени условия, които се определят за всеки 

отделен случай.  

4. Поставянето и вдигането на подвижния състав на и от релсите се извършва съответно 

от изпращача/получателя.  

5. Със съгласието на превозвача, железопътния подвижен състав, предаден за превоз на 

собствени колооси, може да бъде натоварен с други товари. В този случай, превозната цена се 

изчислява за масата на товара или за тарата на превозното средство, за съответния клас и по 

общите разпоредби на тарифата, като се събира по-високата превозна цена. 

6. При необходимост от придружаване на пратката, придружителят трябва да заеме място 

в придружавания от него железопътен подвижен състав, а ако конструкцията на превозното 

средство не позволява това, той трябва да заеме място в друго железопътно превозно средство, 

определено му от превозвача. 

7. Безплатен превоз се разрешава на един придружител за всяко превозно средство за 

цялото превозно разстояние, ако придружава пратката. 

8. По условията на този параграф, за тарата на вагона, при минимум 5 тона на ос, се 

изчисляват превозните цени и за: 

8.1. Пътнически вагони, предоставени за придружители; 

8.2. Вагони, собственост на железниците, изпращани за проверка тарата на вагона до 

друга гара и обратно, по искане на изпращача; 
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8.3. Вагони, собственост на железниците, изпращани за дезинфекция, дезинсекция 

(включително дезодориране, инактивиране, пропарване и миене) по искане или по вина на 

изпращача/получателя 

8.4. Празни товарни или пътнически вагони, собственост на БДЖ, изпращани за ремонт 

до вагоноремонтни заводи и вагоноремонтни депа и обратно; 

8.5. Вагони от кантарен влак, превозвани с редовни товарни влакове на БДЖ; 

8.6. Возила на собствени колооси, собственост на ДП „НКЖИ” и поделенията й, 

превозвани с редовни товарни влакове на БДЖ;  

8.7. Бракувани вагони до пунктовете за нарязване, с изпращач и получател поделение на 

БДЖ. 

8.8. Локомотиви и други возила на собствени колооси, собственост на локомотивните 

депа, изпращани за ремонт и връщащи се обратно до локомотивното депо на домуване, 

независимо от това, дали са прикачени на влак или пътуват изолирано със собствена тяга.  

8.9. Празни вагон-водачи, собственост на БДЖ, ползвани от предприятия, външни на 

БДЖ. 

8.10. Вагони, собственост на „БДЖ - ТП” ЕООД, предоставени на клиентите за 

осигуряване на спирачна маса, с изключение на вагоните предоставени за осигуряване на 

спирачна маса при превозите на товари от клас 1 и 7 на RID (Приложение „С” на  COTIF) и 

Приложение № 2 на СМГС. За тези вагони се събират дължимите инфраструктурни такси, 

съгласно референтния документ на ДП „НКЖИ”. 

 

§7. Негабаритни товари. Необикновени пратки.  
1. Негабаритни са товарите с превишен габарит в ширина и/или височина над 

предписания за заявения маршрут.  

2. Необикновени пратки са товарите:  

2.1. С месторазположение на центъра на тежестта, изискващо специални мерки за 

сигурност, с превишено осно натоварване или с превишено натоварване на линеен метър за 

предвидения маршрут; 

2.2. Разположени върху два или повече вагона, снабдени с въртящи се мостове, които не 

са съединени с винтов спряг или междинен вагон;  

2.3. Свързани огъващи се товарни единици (бетонно желязо и др.), по-дълги от 36 м.;  

2.4. Несвързани огъващи се товарни единици, по-дълги от 36 м., натоварени на няколко 

вагона без въртящи се мостове;  

2.5. Пратки, които се превозват с вагони, чиято конструкция не отговаря на 

предписанията на международните правилници;  

2.6. Пратки с претоварване по маршрута и тежащи над 25 тона или ако са натоварени на 

вагон-лодка;  

2.7. Пратки с превоз по ферибот, които са обект на специални изисквания;  

2.8. Железопътни возила на собствени колела без знака RIV или RIC;  

2.9. Натоварени вагони с повече от 8 оси, дори ако имат знака RIV;  

2.10. За страните, участващи само в СМГС, за превози през Румъния, се съблюдават 

предписанията на Раздел IV от  Приложение 1 на СМГС  

3. Горните пратки се допускат за превоз само при специални технически и 

експлоатационни условия по предварително съгласуване между участващите в превоза ЖП. 

Съгласуването се извършва от БДЖ, по заявка на изпращача, в срок до 1 месец след 

заявяването. Съгласията на ЖП са валидни обикновено от 3 месеца до 1 година, максимум, за 

съгласувания брой еднакви пратки.  

4. Цената за превоза на негабаритни товари се изчислява за съответното разстояние, при 

спазване на общите правила определени за вагонни пратки и се увеличава с 50 %  (К=1,5).  

5. Ако негабаритният товар се превозва не по късия, а по обиколен маршрут, превозната 

цена се изчислява за действителното превозно разстояние, при спазване на общите правила, 

определени за вагонните пратки и се увеличава с 50 %  (К=1,5), при условие, че превозът на 

товара по обиколен маршрут, е съгласуван с изпращача и този обиколен маршрут, е посочен в 

товарителницата.  

6. Ако негабаритният товар се превозва със специален влак (когато предадената за 

превоз пратка не може да бъде превозена с редовни товарни влакове, съгласно ГДВ, поради:  
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 - габаритни отклонения на товара; 

 - особености в укрепването му; 

 - необходимост от преминаване на участъци с по-ниска от заложената в ГДВ скорост или 

по неправилен път при двупътните участъци; 

 - необходимост от допълнителен експлоатационен персонал, съгласно разпоредбите на 

нормативните документи и допълнителни разпореждания на Генералния директор на ДП 

“НКЖИ”; 

 - при изрично писмено заявено желание от клиента към състава на влака да не се 

прикачват други вагони, цената за превоза му се изчислява за действителното превозно 

разстояние, за действителната маса на негабаритния товар, но минимум 100 000 кг, при 

спазване на общите правила на тарифата за вагонни пратки, с увеличение 200% (К = 3). 

Превозната цена за другите вагони от състава на специалния влак, които не са натоварени с 

негабаритни товари, се изчисляват по условията на тарифните правила, определени за тези 

вагони.  

7. Цената на превоза на необикновените (особени) пратки се изчислява за съответното 

разстояние по тарифата при спазване на общите правила, определени за вагонните пратки и се 

увеличава с 50 % (К=1,5).  

8. Ако необикновените пратки се превозват не по късия, а по обиколен маршрут, цената 

на превоза се изчислява за действителното превозно разстояние при спазване на общите 

правила, определени за вагонните пратки, като се увеличава с 50 % (К=1,5), при условие, че 

превоза на товара по обиколен път е съгласуван с изпращача и този обиколен път е посочен в 

товарителницата. 

9. Ако необикновените пратки се превозват със специален влак, (когато предадената за 

превоз пратка не може да бъде превозена с редовни товарни влакове, съгласно ГДВ, поради:  

 - габаритни отклонения на товара; 

 - особености в укрепването му; 

 - необходимост от преминаване на участъци с по-ниска от заложената в ГДВ скорост или 

по неправилен път при двупътните участъци;  

 - необходимост от допълнителен експлоатационен персонал, съгласно разпоредбите на 

нормативните документи и допълнителни разпореждания на Генералния директор на ДП 

“НКЖИ”; 

 - при изрично писмено заявено желание от клиента към състава на влака да не се 

прикачат други вагони, цената за превоза се изчислява при спазване на общите правила, 

определени за вагонни пратки, при минимална маса за таксуване 100 000 кг, с увеличение 200%  

(К = 3). 

10. При превоз на необикновени или негабаритни пратки в групи от 5 (пет) вагона или 

повече, увеличението по т.4. и по т.7. се прилага в размер на 20 % (К=1,2), вместо предвиденото 

увеличение от 50%. 

11. Негабаритни и необикновени пратки се приемат за превоз само като вагонни пратки 

по условията, предвидени в Инструкцията за натоварване и превозване на негабаритни и тежки 

товари по железниците и след разрешение, за всеки отделен случай, от БДЖ.  

§8. Панаирни коли (остава свободен)  

§9. Преселнически коли (остава свободен)  

§10. Предмети, чиято дължина изисква използването на повече вагони или на 

предпазни вагони.  
1. Когато дължината на тези предмети изисква използването на два или повече вагона, 

всички вагони се считат за еднакво натоварени и се предават за превоз с една товарителница.  

2. Превозната цена за такава група вагони се изчислява въз основа на действителната 

маса на товара, но най-малко за 7,5 тона на ос, за всеки от натоварените вагони. 

3. Когато по мнение на отправното ЖП са необходими предпазни вагони, се заплаща по 

0,09 евро на ос/км. за всеки предпазен вагон, но минимум 30 евро на вагон, плюс превозната 

цена за всеки натоварен вагон.  

4. Предпазните вагони могат да бъдат натоварени, ако натоварването им не противоречи 

на действащите предписания за сигурност. Когато предпазните вагони са натоварени, 

превозната цена се изчислява за действителната маса на пратката, но най-малко за 5 тона на ос 

за всеки предпазен вагон. 
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§11. Лесноразваляеми товари (остава свободен) 

 

§12. Товари за панаири и изложения (остава свободен) 

 

§13. Празни употребявани опаковки (остава свободен)  

 

§14. Палети  

1. Под палети се разбира плоски палети и бокс-палети.  

2. Настоящите разпоредби се прилагат за:  

2.1. Превоз на стоки върху палети;  

2.2. Превоз на празни палети.  

3. Изпращачът вписва в товарителницата броя, вида, тарата и собствеността на палетите, 

естеството и масата на товара.  

4. Цената за превоз на палетизирани товари се изчислява по общите условия. 

5. Празни палети се превозват като „Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи 

от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други 

товароносители от дърво; дървени подпори за палети NHM 4415.00”  

 

§15. Контейнери (малки и средни- МТК и СТК) (остава свободен) 

§16. Мушами  
1. Мушами, принадлежащи на железниците  

1.1. Изпращачът трябва да впише в товарителницата броя, знаците, номерата и общата 

маса на мушамите;  

1.2. Масата на мушамите не се взема предвид при изчисляване на превозните цени при 

условие, че тя е вписана отделно в товарителницата;  

1.3. Ако мушамите са предоставени по искане на изпращача, или ако тяхното използване 

е наложено от митнически, или от други органи, се събира цената за използването им, съгласно 

таблиците за добавъчни цени (Част III); 

1.4. След предварително съгласуване с изпращача, отправната гара може да предостави 

открит вагон с мушама, вместо покрит вагон, поискан от изпращача. В този случай цена за 

използване не се събира;  

1.5. Превозът на свалените, употребявани вагонни мушами до гарата на домуване се 

извършва без да се начисляват превозни цени.  

2. Мушами, непринадлежащи на железниците  

2.1. Мушамите трябва да носят указания относно името на собственика, знака, номера и 

евентуално гарата на домуване; 

2.2. Изпращачът трябва да впише в товарителницата: категорията, знаците, номера, 

собственика, при необходимост гарата на домуване и общата маса на мушамите;  

2.3. Масата на мушамите не се взема предвид при изчисляване на превозните цени при 

условие, че същата е вписана в товарителницата. При липса на отделен запис, превозната цена 

се изчислява за общата маса на пратката; 

2.4. Връщането на мушамите и техните подпорки, принадлежащи на частни лица, се 

извършва срещу заплащане, при спазване на следните условия: 

2.4.1. Да са сгънати по такъв начин, че надписите и знаците им да се четат;  

2.4.2. Да се предадат за превоз с товарителница;  

2.4.3. Цената на превоза им се изчислява  по общите условия за вагонни пратки.  

§17. Спомагателни товарни приспособления  
1. Спомагателни товарни приспособления, принадлежащи на превозвачите 

1.1. Изпращачът трябва да впише в товарителницата: категорията, знака и номерата или 

броя на спомагателните товарни приспособления; тяхната обща маса; 

1.2. Спомагателните товарни приспособления, които придружават една пратка, се 

превозват без да се начисляват превозни цени, ако не превишават 10% от действителната маса 

на товара. Надвишаващата маса се таксува по общия ред;  
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1.3. Когато спомагателните товарни приспособления са доставени по искане на 

изпращача, се събира цена за ползване, съгласно таблицата за добавъчни цени (Част ІІІ от 

тарифата);  

1.4. Тези товарни приспособления на връщане се превозват без да се начисляват превозни 

цени.  

2. Спомагателни товарни приспособления, непринадлежащи на превозвачите 

2.1. Изпращачът трябва да впише в товарителницата: категорията, броя, знака името на 

собственика, при нужда, гарата на домуване, както и общата маса на товарните 

приспособления;  

2.2. Товарните приспособления, непринадлежащи на превозвача, които придружават една 

пратка, се превозват без да се начисляват превозни цени, ако са до 10% от действителната маса 

на товара, при условие, че тяхната маса е посочена отделно в товарителницата. Надвишаващата 

маса се таксува както самия товар. Ако масата на товарните приспособления не е посочена в 

товарителницата, превозните цени се изчисляват за общата маса на пратката, при минимум 5 

тона на ос;  

2.3. За товарни приспособления, непринадлежащи на превозвача, които са придружавали 

една пратка и се връщат на изпращача на пратката, превозните цени се изчисляват като 

превозни приспособления, за повторна употреба, които се връщат след разтоварване на товара 

(позиция 9904.00) или транспортни каси за хоризонтално претоварване (напр. ACTS, 

Multiberces и др.) празни, използвани преди или след превоз в натоварено състояние по 

железници (позиция 9923.00) в зависимост от случая. 
§ 20. Вагони със специална конструкция, независимо от собствеността на вагона 

1. Настоящите разпоредби се прилагат за превози, извършвани със следните вагони, 

независимо от собствеността им: 

1.1.Вагони с изотермична изолация (изотермични, отоплителни, хладилни и 

охладителни); 

1.2. Вагони с товароспособност над 80 тона;  

1.3. Вагони с нисък под;  

2. Таксуването на товарите, превозвани в посочените в точка 1 вагони, се извършва въз 

основа на общите разпоредби на тарифата, като се спазват следните допълнителни условия: 

2.1. Вагони с термична изолация – въз основа на действителната маса на товара, но 

най-малко за половината от товароспособността на вагона, в зависимост от категорията на 

съответните линии (осовото натоварване) (Приложение № 8, към чл.12); 

2.2. Вагони с товароспособност над 80 тона:  
2.2.1. Ако товароспособността на използвания вагон е:  

- над 80 тона до 180 тона превозните цени се изчисляват за действителната маса на 

товара, но най-малко за 7,5 тона на ос, с увеличение на превозните цени, както следва: 

 Товароспособност на      Увеличение 

използвания вагон 

 - над 80 тона до 120 тона    40 % (К=1,4) 

- над 120 тона  до 180 тона    80 % (К=1,8) 

2.2.2. Тези увеличения не се прилагат за голямотонажни контейнери или други 

интермодални транспортни единици, натоварени върху такива вагони. За такива превози се 

прилага Специалната тарифа за UTI (Част IV);  

2.2.3. Ако товароспособността на използвания вагон е над 180 тона, таксуването се 

извършва за всеки случай, по споразумение.  

2.3. Вагони с нисък под  

2.3.1. Превозната цена на пратки върху вагони с нисък под се изчислява за 

действителната маса на пратката, но най-малко за 5 тона на ос за използвания вагон. 

2.3.2. Ако товароспособността на тези вагони надвишава 80 тона, увеличението, 

предвидено в § 20, т. 2.2. също се прилага.  

3. Цените за превозите с вагон-зърновози, собственост на „БДЖ – ТП” ЕООД, износ за 

Турция от гари, отдалечени до 150 километра от гара Свиленград изток граница се изчисляват с 

увеличение 20% (К=1,2). 
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§21. Превоз с вагони, собственост на клиентите или наети от тях 
1. Тези разпоредби се прилагат за частни вагони (собствени или наети), зачислени в 

парка на железниците, при спазване на общите условия на тарифата за таксуване (§4, т.6.).  

2. Превоз на празни частни вагони: 

2.1. Цената за превоз на празни частни вагони (включително и фериботните частни 

вагони серия 908 и 918, и серии от 270 до 289) пътуващи след разтоварване за ново 

натоварване, се изчислява както следва: 

- за вагони с тара до 25 тона – по 0,09 евро/оскилометър и минимална сума за събиране 

21,60 евро на вагон  

- за вагони с тара над 25 тона – по 0,15 евро/оскилометър и минимална сума за 

събиране 36,00 евро на вагон.  

2.2. По цените за тарифен клас 2, за тарата на вагона, при минимум 20 тона на вагон се 

изчислява: 

2.2.1. Превозът на празни частни вагони, превозени в пълно състояние с превозвач, 

различен от “БДЖ-ТП” ЕООД;  

2.2.2. Превозът на празни частни вагони – новопроизведени или новозакупени;  

2.2.3. Превозът на празни частни вагони, изпращани за ремонт до вагоноремонтен завод 

или вагоноремонтно депо, или връщащи се от ремонт, както и от или до дезинфекционна 

станция, включително и в случаите, когато след ремонт са изпращани за натоварване. 

2.3. Цената за превоз на частни или отдадени под наем пътнически или товарни вагони, 

предоставени за придружители, се изчислява по 0,10 евро на оскм, като същата се прилага при 

придружаване на пратка и при празно движение на вагона от/или до гарата на домуване.  

3. Цените за превоз на пратки с вагони, собственост на железниците, но превозени с 

локомотив на клиента, се изчисляват по споразумение.  

4. Превозите на празни частни вагони се извършват с товарителници Обр. СIМ/CUV, 

СМГС или КПМ-Т/B, в зависимост от прилаганите правни условия. 

5. Наети от изпращача или получателя вагони, локомотиви, контейнери и други 

съоръжения, при тарифирането се считат като тяхна собственост (частни). 

§22. (остава свободен)  

§23. Пратки, превозвани в група вагони (остава свободен)  

§24. Пратки превозвани в цели влакове (остава свободен)  

§25. Реекспедиция в гранични гари (остава свободен)  

§26. Превоз на живи животни (остава свободен)  

§27. Директен превоз на товари в съобщение с гари по теснопътни линии и обратно 

(остава свободен) 
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Раздел 4  

Общи и заключителни разпоредби 

1. Цените за превозите, посочени в тарифата са базови цени.  

1.1. С клиентите могат да се сключват споразумения, с които се определят конкретни 

параметри и условия за превозите; 

1.2. Шаблонираната товароспособност на вагоните и осовото натоварване на пътя са 

посочени в Приложение № 8 на настоящата тарифа;  

1.3. Редът, условията и цените за отдаване под наем на подвижен железопътен състав и 

контейнери се утвърждават от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД при спазване 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

2. Управителят и Прокуристът на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД определят и 

утвърждават: 
2.1. Измененията и допълненията на цените и условията за превоз, посочени в 

настоящата тарифа; 

2.2. Тълкувания по прилагането на тарифата, като издава заповеди, телеграми и други; 

2.3 Работното време на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в гарите, открити за търговска 

дейност, включително индустриалните железопътни клонове към тях и общите разтоварища, в 

които приемането, предаването и обработката на вагони се извършва съгласно Приложение № 

7; 

2.4. Видът дейност, за която са открити (закрити) гарите – за работа с вагонни пратки, с 

контейнери и/или фериботни вагони;  

2.5. Цени, различни от базовите; 

2.6. Договори за превоз на товари с клиенти за централно плащане, в които могат да 

фигурират различни от базовите условия и цени; 

2.7. Ценоразпис, по който виновната страна заплаща нанесените повреди на вагони, 

контейнери и други транспортни средства и съоръжения, собственост на БДЖ. Повредите се 

установяват с акт, подписан от виновната страна, а при отказ – от двама свидетели. 
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Раздел 5 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 – Превози, за които не се начисляват превозни разноски 

 

Приложение № 2 – Декларация за опасни вещества от първи клас на опасност 

 

Приложение № 3 – Опис на вагоните изпратени с една товарителница 

 

Приложение № 4 – Списък на гарите открити за работа по условията на ЕТПТ 

 

Приложение № 5 – Списък на товарите, които не се мерят от железницата 

 

Приложение № 6 – Списък на товарите, изискващ дезинсекция и дезинфекция на 

вагоните и контейнерите 

 

Приложение № 7 – Работно време на гарите открити за товаро – разтоварна дейност 

 

Приложение № 8 – Товароспособност на вагоните 

 

Приложение № 9 – Списък на гарите, в които клиентите се обслужват след допълнително 

съгласуване 

 

Приложение № 10 – Списък на неелектрифицираните участъци, обслужвани с дизелови 

локомотиви 

 

Приложение № 11 - Списък  на гарите, в които се обработват вагони с петролни деривати, 

химикали и отрови 

 

 

Приложение № 12 - Акт по т.6.5.1 от поясненията към Таблица III по код по UIC:50  
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Приложение № 1 

Към т.12 от § 4 

 

Превози, за които не се начисляват превозни разноски 

 

Чл.1 Превози, извършвани с товарителница Обр. КПМ-Т  
1. Разменени, заблудени и излишни колети от вагонни пратки, по вина на БДЖ; 

2. Вагонни пратки, включително и при износ:  

- до други гари за поправка на товара; 

- за установяване на масата им, както и пристигнали в получаващата гара, мерени или 

немерени, но с улика за липса на товара, ако в получаващата гара няма вагонна везна.  

3. Вагонни мушами, предадени за превоз в товарни вагони.  

4. Пратки с търговски и технически неизправности, които се изпращат в други гари за 

отстраняване на неизправностите.  

Чл.2 С товарителница Обр. КПМ-В се извършват превозите на: 
1. Всякакъв вид вагони и контейнери в празно състояние, собственост на БДЖ – по 

асигновка, включително за и от дезинфекционните станции във вътрешността на страната;  

2. Фериботни празни вагони, собственост на чужди ЖП – от Варна фериботна до 

вътрешни гари или обратно, между вътрешни гари по асигновка и до дезинфекционните 

станции; 

3. Обикновени и специализирани вагони, собственост на други ЖП, превозът на които в 

пълно състояние е извършен по условията на Единните правила (СIМ) – от вътрешна гара до 

изходна гранична гара или до дезинфекционна станция, а за транзитните – от входната до 

изходната гранична гара, включително и в случаите, когато по нареждане на друго ЖП, същите 

трябва да се придвижат с Обр. „С” за повторно натоварване на територията на дадено ЖП;  

4. Вагони за ремонт по необходимост (текущ ремонт). 

 

Чл.3 С товарителница Обр. КПМ-В и придружителен лист Обр. 15 на ПГВ, се 

извършват превозите на чужди празни специализирани вагони за междурелсие 1520 мм. За 

вагон-цистерните, след разтоварването им от опасни товари, се прилага декларация, съгласно т. 

3.5 от § 3 на Приложение Б към Договора ПГВ, подписана от получателя. 

Чл.4 С придружително писмо Обр. ВМ-5 се извършва превоза на вагонни мушами, 

собственост на БДЖ, по асигновка, превозвани с пътнически влакове. 

Чл.5 С Пътен лист Обр. ЛП-1, се извършва превозът на локомотиви, собственост на 

БДЖ, движещи се със собствена енергия в изолирано състояние, за обслужване на влак или 

след обслужване на влак. 

Забележка: При превозите по настоящето приложение не се заплащат цени за престой и 

допълнителни услуги.  
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Приложение № 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ  

 

 

 

 

1. Декларация за състава на веществото и изправността на опаковката 

 

2. Декларация по чл.19 ал. 2 от Наредба № 44 за превоз на товари с железопътен 

транспорт и указанията за натоварване, дадени в Директиви за натоварване (том I 

и II на RIV); 

3. Декларация за извършена дезинфекция 

4. Декларация за извършена дезинсекция 

5. Декларация за извършено измиване и подсушаване 

6. Декларация за извършено основно почистване 

7. Декларация за разтоварване (източване), съгласно т.3.5.от § 3 на Приложение Б 

към Договора ПГВ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за състава на веществото и изправността на опаковката 

 

Подписаният  

Консултант по безопасността на ..............................................................................................като 

имам предвид строгите предписания на „Правилник за международен железопътен превоз на 

опасни товари (RID)„ и Приложение 2 към СМГС, както и за последствията от неспазване на 

тези предписания, декларирам, че описаните по-долу и предназначени за изпращане до жп 

гара.............................................................................. ................................................... (взривни 

вещества и предмети с експлозивни вещества):  

Клас и подклас  Вид на опаковката   Наименование на товара Действителна маса  

номер по ООН 

.....................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................

.. 

 

по състав спадат към взривните вещества и предмети с експлозивни вещества, изброени в 

“Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (РИД)” и Приложение 2 

към СМГС,клас.................. подклас ................................. номер по ООН ......................... и са 

опаковани точно според изискванията на правилника.  

 

гр. (с) .................................... дата ............... 200 .....г. 

 

 КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА:  

 

Забележка: Настоящето уверение се прилага към товарителницата. Неговият номер и 

дата се вписват в поле „Приложени документи” в товарителницата.  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

По чл.19 ал. 2 от Наредба № 44 за превоз на товари с железопътен транспорт 

 

Долуподписаният /товародател/……………………………………………………………… 

 

Като имам предвид предписанията на Наредба № 44 за превоз на товари с железопътен 

транспорт, декларирам, че натоварването и укрепването на товара във вагона е извършено 

съгласно изискванията на чл.19 ал. 2 и указанията за натоварване, дадени в том I и II на RIV. 

 

Товарът не съдържа/съдържа/* тежко габаритни детайли, склонни към търкаляне, 

преобръщане и приплъзване. 

 

Вагон № …………………………..UTI №……………….. 
 

Наименование на товара:……………………………… 

 

NHM:………………….. 

 

Маса:………………………… 

 

 

Дата 

 

Подпис и печат: 

 

 

Забележка: * необходимото се подчертава. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  
За извършена дезинфекция 

 

 

Долуподписаният /*товародател, *товарополучател , *дезинфектор/  

 

………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Като имам предвид предписанията на Наредба № 48  за железопътен превоз на специфични 

товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка , декларирам, че 

 

 Вагон № __________________________________________________________________ 

е дезинфекциран съгласно изискванията на нормативната уредба  

 

 Вид дезинфектант __________________________________________________________ 

 

 Концентрация (%) __________________________________________________________ 

 

 Дезинфекциран в станция ___________________________________________________ 

 

 Дезинфектор ______________________________________________________________ 

 

 на __________________20 ______ г. 

 

  

 

 

 

подпис и печат _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: * Вярното се подчертава 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
За извършена дезинсекция 

 

 

 

Долуподписаният /*товародател, *товарополучател, *дезинсектор/ 

……………………………………………………………… 

 

Като имам предвид предписанията на Наредба № 48  за железопътен превоз на специфични 

товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка , декларирам, че 

 

Вагон № __________________________________________________________________ 

 Е дезинсекциран съгласно изискванията на нормативната уредба  

 

Вид дезинсектант __________________________________________________________ 

 

Концентрация (%) __________________________________________________________ 

 

Дезинсекциран в станция ___________________________________________________ 

 

Дезинсектор ______________________________________________________________ 

 

на __________________20 _____ г. 

 

Подпис и печат ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Забележка: * Вярното се подчертава 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
За извършено измиване и подсушаване 

 

 

 

 

 

Долуподписаният /товародател*, товарополучател*/ 

……………………………………………………………… 

 

Като имам предвид предписанията на Наредба № 48  за железопътен превоз на специфични 

товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка , декларирам, че 

Вагон № ________________________________________________________________ 

 

Е измит и подсушен в дезинфекционна станция:____________________________________ 

 

 

ВАГОНЪТ Е ГОДЕН* /НЕГОДЕН*/ ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

 

дата ____________ 20 _____ г. 

 

 

 

 

 

подпис и печат ___________ 

 

 

 

Забележка: * Вярното  се подчертава. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
За извършено основно почистване 

 

 

 

 

 

Долуподписаният /товародател/……………………………………………………………… 

 

Като имам предвид предписанията на Наредба № 48  за железопътен превоз на специфични 

товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка , декларирам, че 

 

Вагон № ________________________________________________________________ 

 

Е основно почистен в:____________________________________ 

 

 

 

 

дата ____________ 20 _____ г. 

 

 

подпис и печат ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: * необходимото се подчертава. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

За връщане на напълно източена и технически изправна вагон-цистарна 

 

 

 

Подписаният ………………………………………… 

на длъжност…………………………..към фирма……………………………………………… 

декларирам, че получената и разтоварена ж.п. цистерна № .............................................от 

....................................................(наименование на товара), е напълно източена и почистена, 

съгласно изискванията на чл.36 от Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари, 

процес 02-01 от Наръчника за практическо приложение на ЕДИ (AVV), във връзка с RID 1.4.2.2 

и т. 3.5. от § 3 на Приложение Б към Договора ПГВ, във връзка с т.1.4.2.3.2 от Приложение 2 на 

СМГС. 

ТАРА ............................. кг. 

Вагон цистерната е окомплектована с фланци на всички кранове, закрепени с пълен 

комплект болтови съединения, крановете са с въртоци, а цистерната е с нужните за превоза 

табели. 

В случай, че данните в декларацията се окажат неверни, то всички щети произлезли от 

това са за наша сметка. 

 

Дата ____________ 20 _____ г. 

 

 

подпис и печат ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Опис 

на вагоните, изпратени с товарителница обр. КПМ от гара ……………………... до гара ……………………… 

с товарителница № ………………….. от дата ……………………….. 

                                  

№ 
Вагон номер / 

Контейнер номер 
Серия Оси Тара 

Товароспо-

собност 
Нето Собственост 

Код 

товар 
Клас 

Код 

ООН 

Клас 

RID 

Номер 

Пломби 

Номер 

Мушами 

Превозна цена  

без ДДС     

(EUR) 

Добав. 

такси  

без ДДС 

(EUR) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Общо: ………..   …

… 

…………..   …………..               ………………

…. 

…………

….. 

                            

                 

             
Съставил:………. 

  

             (подпис)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

В ила от 01.01.2020 

СПИСЪК 

На гарите и информация за тях 

Наименование на гарата/спирката 

И
н

и
ц

и
а

л
 

К
о

д
 

С
т
а

т
у

т
 н

а
 г

а
р

а
т
а

 

П
о

л
е 

н
а

 с
х

. 
к

а
р

т
а

 

П
Т

П
  

Б
Ц

 

В
н

ед
р

ен
а

 С
У

П
Р

 Открита за: Съоръжения Наименование на латиница  

Товарна дейност 

Р
а

м
п

и
 

Д
ез

и
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
а

 с
т
а

н
ц

и
я

  Вагонни везни 

Пълно 

И
н

и
ц

и
а

л
 

в
а

г
. 

п
р

а
т
к

и
 

ф
ер

и
б

. 
в

а
г
. 

м
еж

д
 с

ъ
о

б
 

Г
Т

К
 

Т
о

н
а
 

М
ет

р
и

 

б
р

о
я

 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

АСЕНОВГРАД АГ 186106 1 5Е По По X Х Х Х  О  120 16 1 ASENOVGRAD AG 

БЕЛИ ИЗВОР БИ 720128 1 3В Сф Сф2 X Х  Х  О       BELI  IZVOR BI 

БЕЛОВО БЛ 160341 3 3Д Сф Сф1  Х Х   О       BELOVO BL 

БЕЛОЗЕМ БЗ 810044 1 5Д По По X Х Х Х  О   120 16К 1 BELOZEM BZ 

РП БИРИМИРЦИ БИР 169060 2 2Г Сф Сф2 X Х** Х Х         BIRIMIRCI BIR 

БЛАГОЕВГРАД БГ 560409 2 2Е Сф Дца Х Х Х X  О  120 16 1 BLAGOEVGRAD BG 

БОБОВ ДОЛ БД 561100 3 1Д Сф Дца      О       BOBOV DOL BD 

БУРГАС - М БС 830208 1 9Д По Бс Х Х** Х Х  О  160 Е 16 1 BURGAS BS 

БУРГАС - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА БСР 830190 3 9Д По Бс Х     О  120 16 К 1 BURGAS RAZPR. BSR 

БЯЛА БА 420125 3 7Б Го Го           BJALA BA 

ВАРНА - М ВА 290304 1 10В Го Ва  Х Х Х  О/Ч  160 Е 20 2 VARNA VA 

ВАРНА ФЕРИБОТНА ВАФ 291013 1 10В Го Ва Х Х Х Х  О       VARNA FERIBOTNA VAF 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВТН 430272 3 6В Го Го      О  120 16 К 1 VELIKO TARNOVO VTN 

ВЕТОВО В 940064 1 7Б Го Го Х Х Х    О  120 16 К 1 VETOVO V 

ВИДИН  ВН 720508 1 2А Сф Сф2 Х Х Х Х  О  160 Е 21 1 VIDIN  VN 

ВИДИН ТОВАРНА ВНТ 720490 1 2А Сф Сф2 Х Х Х Х  О     VIDIN TOVARNA VNT 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ВП 830174 3 9Г По Бс Х Х** Х Х         VLADIMIR PAVLOV VP 

ВОЛУЯК ВУ 110205 1 2Г Сф Сф1 Х Х Х Х  О       VOLUJAK VU 

ВРАЦА ВЦ 720102 3 3В Сф Сф2  Х Х   О     VRACA VC 

ВЪЛЧИ ДОЛ ВД 297051 2 10В Го Ва Х     О  120 20 К 1 VALCHI DOL VD 

ГОЛЯМО СЕЛО ГС 561019 1 2Д Сф Дца Х Х**  Х         GOLJAMO SELO GS 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГО 240002 1 6В Го Го Х Х Х Х  О X 120 20 1 GORNA ORJAHOVICA GO 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГО 240002 1 6В Го Го Х Х Х Х  О X 160 16 1 GORNA ORJAHOVICA GO 

ДАМЯНИЦА ДМЦ 560557 1 2Ж Сф Дца Х Х Х Х  О  120 16 К 1 DAMJANICA DMC 

ДЕВНЯ ДН 297010 1 10В Го Ва Х X Х Х  О       DEVNJA DN 

ДИМИТРОВГРАД ДГ 140004 1 6Е По По Х Х Х Х  О  120 16 1 DIMITROVGRAD DG 

ДИМИТРОВГРАД – СЕВЕР ДГС 410019 1 6Д По По Х Х** Х Х  О  120 16 1 DIMITROVGRAD SV. DGS 

ДИМИТРОВГРАД - ЮГ    ДГЮГ 149013 1 6Е По По Х Х**  Х         DIMITROVGRAD  JUG DGJ 

ДОБРИЧ  ДЧ 297101 2 

2 
10Б Го Ва  X* Х Х  

 
О  

 
     DOBRICH DCH 

ДОБРИЧ - СЕВЕР ДЧС 297119 10Б Го Ва  X* Х Х О 120 16 К 1 DOBRICH SEVER DCHS 
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ДОЛАПИТЕ ДП 420273 3 7Б Го Го       О       DOLAPITE DP 

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ДМП 272021 1 4Б Го Го Х Х Х Х  О       DOLNA MITROPOLIJA DMP 

ДОЛНО ЕЗЕРОВО ДЗ 830166 1 9Г По Бс Х Х  Х  О       DOLNO EZEROVO DZ 

ДРАГОМАН - М ДР 110064 1 2Г Сф Сф1 Х Х  Х  О  120 16 1 DRAGOMAN DR 

ДРУЖБА ДЖ 830158 1 9Г По Бс Х Х** Х Х   X* 120 Е 20 1 DRUZHBA DZH 

ДУПНИЦА ДЦА 560300 2 2Д Сф Дца Х Х Х Х  О  120 16 1 DUPNICA DCA 

ЕЗЕРОВО ЕЗР 290288 1 10В Го Ва Х Х Х Х         EZEROVO EZR 

ЕЛИН ПЕЛИН ЕП 160127 3 3Г Сф Сф1  Х Х Х  О  120 20 1 ELIN PELIN EP 

ЗАХАРНА ФАБРИКА ЗФ 510016 3 2Г Сф Сф1  Х Х   О/Ч  120 16 1 ZAHARNA FABRIKA ZF 

ЗЕМЕН ЗН 650101 3 1Д Сф Дца  Х*     О  120 20 К 1 ZEMEN ZN 

ИЛИЯНЦИ ИЛ 230003 1 2Г Сф Сф2 Х Х Х Х  О  160 Е 20 1 ILIJANCI IL 

ИСКЪР ИК 160051 1 2Г Сф Сф1 Х Х Х Х  О  160 Е 20 1 ISKAR IK 

ИСПЕРИХ ИП 941104 1 8Б Го Го Х Х Х    О  160 Е 16 1 ISPERIH IP 

ИХТИМАН ИХ 160242 3 3Д Сф Сф1  Х    О  120 16 К 1 IHTIMAN IH 

КАЗИЧЕНЕ КЗ 160101 3 3Г Сф Сф1  Х    О       KAZICHENE KZ 

КАЛИТИНОВО КИ 840017 2 6Д По Сз  X*     О       KALITINOVO KI 

КАРДАМ - М КРД 297168 2 10Б Го Ва Х X*     О       KARDAM KRD 

КАРЛОВО КВ 320408 3 5Г По По      О/Ч  120 16 1 KARLOVO KV 

КАРНОБАТ КН 380097 1 8Г По Бс Х Х Х Х  О  120 16 1 KARNOBAT KN 

КАРЛУКОВО КЛ 270082 2 4В Сф Сф2 Х Х*         KARLUKOVO KL 

КАСПИЧАН К 290007 2 9В Го Ва Х X* Х Х  О  120 20 1 KASPICHAN K 

КОСТЕНЕЦ КСЦ 160309 1 3Д Сф Сф1 Х Х Х Х  О       KOSTENEC KSC 

КОСТИНБРОД КБ 110155 1 2Г Сф Сф1 Х Х Х Х  О       KOSTINBROD KB 

КРЕМИКОВЦИ КМЦ 320051 1 3Г Сф Сф2 Х Х Х Х  О  160 Е 20 1 KREMIKOVCI KMC 

КРЕСНА КСА 560508 3 2Е Сф Дца  Х    О  120 16 К 1 KRESNA KSA 

КРУМОВО КРУ 180018 3 5Д По По      О       KRUMOVO KRU 

КУЛАТА КЛТ 560607 1 2Ж Сф Дца Х     О  120 16 1 KULATA KLT 

КУНИНО КУ 270074 3 3В Сф Сф2  X*     О       KUNINO KU 

КУРИЛО КР 230029 1 2Г Сф Сф2 Х Х Х Х  О  120 16 1 KURILO KR 

КЪРДЖАЛИ КРЖ 440107 2 6Ж По По Х Х Х Х  О  120 16 1 KARDZHALI KRZH 

КЮСТЕНДИЛ КЮ 650200 2 1Д Сф Дца  Х    О  120 16 1 KJUSTENDIL KJU 

ЛЕВСКИ Л 270405 2 5В Го Го Х Х* Х Х  О  120 16 1 LEVSKI L 
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ЛОВЕЧ ЛО 273102 2 5В Го Го  Х* Х Х    120  16К  1 LOVECH LO 

ЛОВЕЧ - СЕВЕР ЛОС 273193 1 5В Го Го Х Х  Х    160 Е 20 1 LOVECH  SEVER LOS 

ЛОМ ЛМ 722066 1 2Б Сф Сф2 Х Х Х Х  О  160 Е 16 2 LOM LM 

ЛУКОВИТ - МАН.Р. Ч. БРЯГ  ЛУ 278036 3 4В Сф Сф2  Х Х    О       LUKOVIT LU 

ЛЮБЕНОВО ПРЕДАВАТЕЛНА ЛН+ 843102 1 7Д По Сз Х Х** Х Х         L.PREDAVATELNA LN 

ЛЮБИМЕЦ ЛЦ 140152 1 7Е По По Х Х Х Х  О       LJUBIMEC LC 

ЛЯСКОВЕЦ - МАН.Р. Г. 

ОРЯХОВИЦА ЛС 421024 

3 

6В Го Го  Х* Х   

 

О 

 

     LJASKOVEC LS 

МЕЗДРА М 270009 1 3В Сф Сф2 Х Х Х Х  О  120 16 1 MEZDRA M 

МЕТАЛ - ТОВАРНА   МЕТ 510065 1 2Г Сф Дца Х Х** Х Х         METAL TOVARNA MET 

МОНТАНА МОН 721027 3 2Б Сф Сф2  X* Х    O  120 16 1 MONTANA MON 

НОВА ЗАГОРА НЗ 840108 2 7Д По Сз Х Х Х Х  О/Ч  160 Е 16 1 NOVA ZAGORA NZ 

ОГНЯНОВО ОГ 160457 3 4Д По По      О  160 Е 16 1 OGNJANOVO OG 

ОДЪРНЕ ОД 270348 3 5В Го Го              ODARNE OD 

ПАЗАРДЖИК  ПЗК 160432 2 4Д По По Х Х Х Х  О/Ч  120 16 1 PAZARDZHIK PZK 

ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ПРР 510099 1 2Г Сф Дца Х Х Х Х  О  120 16 1 PERNIK RAZ PRR 

ПЕТРИЧ ПТ 562108 3 2Ж Сф Дца  X*    О/Ч  120  16 К   PETRICH PT 

ПЕТЪРЧ ПЧ 11013 3 2г Сф Сф1  Х  Х  О     PETARCH PCH 

ПИРДОП ПИ 320218 1 4Г Сф Сф2 Х Х Х Х  О       PIRDOP PI 

ПЛЕВЕН ПЛ 270306 1 5Б Го Го  Х Х Х  О  160 Е 16 1 PLEVEN PL 

ПЛЕВЕН - ЗАПАД ПЛЗ 270223 1 4Б Го Го Х Х Х Х  О  160 Е 16 1 PLEVEN   ZAPAD PLZ 

ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА  ПОР 189027 1 5Д По По Х Х** Х Х  О Х 160 Е 21 1 PLOVDIV  RAZ. POR 

ПОВЕЛЯНОВО ПВЯ 290239 2 10В Го Ва Х Х* Х Х  О       POVELJANOVO PVJA 

ПОДУЯНЕ  ПД 160036 1 2Г Сф Сф1 Х Х**  Х         PODUJANE  PD 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПТБ 420109 3 6Б Го Го  X*   X  О  120 16 К 1 POLSKI TRAMBESH PTB 

ПОРДИМ ПМ 270330 3 5В Го Го       О  120 16 К 1 PORDIM PM 

ПЪРВОМАЙ ПРМ 180109 3 5Е По По  Х  Х       PARVOMAY PRM 

РАДНЕВО РО 843037 3 7Д По Сз Х     О  120 16 К 1 RADNEVO RO 

РАЗГРАД РЗ 940130 3 8Б Го Го      О  120 16 1 RAZGRAD RZ 

РАЗДЕЛНА РА 290221 1 9В Го Ва Х Х Х Х    160 Е 16 1 RAZDELNA RA 

РУСЕ - ЗАПАД РЗА 499012 1 7А Го Го Х Х Х Х  О/Ч  120 16 1 RUSE  ZAPAD RZA 

РУСЕ - СЕВЕР РСВ 499053 1 7А Го Го Х Х Х Х    120/160 Е 16 2 RUSE  SEVER RSV 
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РУСЕ - ТОВАРНА -М РТ 499038 1 7А Го Го Х Х Х Х  О/Ч     RUSE  TOVARNA RT 

САМУИЛ СМЛ 940205 2 8Б Го Го Х X* Х Х  О  120 20 1 SAMUIL SML 

САРАФОВО СРФ 835025 3 9Г По Бс  Х    О     SARAFOVO SRF 

САХРАНЕ СРН 320523 3 5Г По Сз  Х  Х  О  120 16К 1 SAHRANE SRN 

СВИЛЕНГРАД - М СВИ 140202 1 7Е По По Х X Х Х 20  X 160Е 21 1 SVILENGRAD SVI 

СВИЩОВ СЩ 274100 1 6Б Го Го Х Х Х Х  О  160Е 21 2 SVISHTOV SSHT 

СЕНОВО СН 940106 1 7Б Го Го  Х    О     SENOVO SN 

СЕПТЕМВРИ - Н/Т СП 160408 1 4Д По По Х Х Х Х  О  120 16 1 SEPTEMVRI SP 

СИМИТЛИ СМИ 560433 3 2Е Сф Дца  Х* Х   О/Ч  120 20К 1 SIMITLI SMI 

СИНДЕЛ – РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СЛР 290205 3 9В Го Ва Х          SINDEL  RAZ. SLR 

СЛИВЕН СЛВ 340190 1 7Г По Сз Х Х Х Х    120 16 1 SLIVEN SLV 

СОФИЯ - СЕВЕР СФВ 260018 3 2Г Сф Сф2  Х Х   О     SOFIA  SEVER SFV 

СОФИЯ - ТОВАРНА - М СФТ 169110 1 2Г Сф Сф1 Х Х Х Х 45 О  120 20К 1 SOFIA  TOVARNA SFT 

СТАМБОЛИЙСКИ СТМ 160507 2 4Д По По Х Х Х Х  О  120 16 1 STAMBOLIJSKI STM 

СТАНЯНЦИ - МР ДРАГОМАН СТ 117010 3 2В Сф Сф1  Х    О     STANJANCI ST 

СТАРА ЗАГОРА СЗ 480103 1 6Д По Сз Х Х Х Х  О/Ч  160Е 20 1 STARA ZAGORA SZ 

ТОПОЛИТЕ Т 290296 3 10В Го Ва      О     TOPOLITE T 

ТРОЯН ТЯ 273201 2 5Г Го Го Х Х* Х Х  О  120 16 1 TROJAN TJA 

ТРУД ТРД 812016 1 5Д По По  Х  Х       TRUD TRD 

ТЪРГОВИЩЕ ТГ 240242 3 8В Го Ва      О  120 20К 1 TARGOVISHTE TG 

ФИЛИПОВО ФП 810010 1 5Д По По Х Х Х Х 35 О/Ч  120 20 1 FILIPOVO FP 

ХАН КРУМ ХКР 240291 3 8В Го Ва      О  120 20К 1 HAN KRUM HKR 

ХАРМАНЛИ Х 140137 1 7Е По По Х Х  Х  О  120 16 1 HARMANLI H 

ХАСКОВО ХА 440339 3 6Е По По      О/Ч  120 16 1 HASKOVO HA 

ЧЕРВЕН БРЯГ - Н/Т ЧБ 270108 2 4В Сф Сф2  Х Х Х  О  120 20 1 CHERVEN BRJAG CHB 

ЧЕРНИЧЕ ЧНЧ 560441 3 2Е Сф Дца  Х    О     CHERNICHE  

ШУМЕН ШН 240309 2 8В Го Ва Х X* Х Х  О  120 20 1 SHUMEN SHN 

ЯМБОЛ Я 840207 3 8Д По Сз      О  120 16 1 JAMBOL JA 

ЯНА 

 

ЯН 

 

320077 

 
2 

3Г 

 

Сф 

 

Сф2 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

О 

 
 

 

 

 

 

 

 

JANA 

 

JANА 
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Легенда за използваните условни знаци в списъка на гарите 
КОЛОНА ОЗНАЧЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ 

всички 
 

Х 

Гарата не е открита за вида дейност /не притежава съответното съоръжение 

Гарата е открита за вида дейност/притежава съответното съоръжение 

4 

1 

2 

3 

Гари по Приложение 7-открити за търговска дейност; 

Гари по Приложение 9- в които товародатели и товарополучатели се обслужват след допълнително съгласуване 

Гари  закрити за търговска дейност 

9.  
* 

** 

Гари , в които товародатели и товарополучатели се обслужват при специални условия 

Гари, открити за работа с вагонни пратки за определени товародатели и товарополучатели в индустриални ж п клонове 

12 

 

 

40 

Товари  в ГТК се приемат за превоз до гари открити за вагонни пратки. Гарите, в които няма подходяща механизация, обработката на 

контейнерите се извършва с механизация, осигурена от клиента или върху вагона. 

 Има механично средство за обработка на контейнери. Числото означава товароподемността му. 

13 
О 

О/Ч 

Гарата има обикновена рампа 

Гарата има обикновена и челна рампа 

14 
X 

Х* 

Промиво-дезинфекционната станцията е собственост на  ДП „НКЖИ” 

Промиво-дезинфекционната станцията е собственост на „БДЖ-ТП”-ЕООД  

15 120;160 Теглителна мощ на вагонната везна 

16 20 Дължина в метри на вагонната везна  

17 

1 

1* 

К 

Е 

Брой вагонни везни, собственост на ДП „НК ЖИ” 

Брой вагонни везни, собственост на клиент 

Консервирано обслужващо съоръжение 

Електронна везна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

В ила от 01.01.2020 

 

 

 

С П И С Ъ К 

на товарите, които не се мерят от БДЖ 

 

ИЗПРАЩАЧИ, КОИТО МЕРЯТ ВАГОННИТЕ ПРАТКИ НА 

СОБСТВЕНА ВАГОННА ВЕЗНА 

 

Б 

 

БЕЛИ ИЗВОР    „Холсим „ АД 

БЕЛОЗЕМ     „Инса ойл” ООД 

БИРИМИРЦИ**    „Прогрестрейд” ЕООД 

БУРГАС     „БМФ-Порт Бургас” ЕАД 

 

В 

 

 

ВАРНА     „Нафтекс-Петрол” ЕООД  
(1)

 

      „Варна Сторидж”ЕООД 

ВАРНА ФЕРИБОТНА    „Газтрейд” АД  

ВЕТОВО     „Каолин „ АД  

ВИДИН     „Гипс” АД – Кошава 

ВЛ. ПАВЛОВ*   „Трансвагон” АД, „Кроношпан- България” ЕООД, 

 „Зоохранинвест” ЕООД 

 

Г 

 

 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО*   ДА”ДР и ВВЗ” база Генерал Тошево - гр. Варна 

ГОЛЯМО СЕЛО    ТЕЦ „Бобов Дол” ЕАД 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА   Ф”Захарни заводи” ООД 

 

Д 
 

 

ДЕВНЯ     „Девня цимент”АД 

ДИМИТРОВГРАД    „Каолин” АД 

ДИМИТРОВГРАД север   „Вулкан цимент” АД 

ДИМИТРОВГРАД юг   „Неохим” АД 

ДОБРИЧ север**    „Топливо” АД 

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ**   „Слънчев дар” АД – Д.Митрополия 

ДОЛНО ЕЗЕРОВО    „Лукойл Нефтохим” АД, „Промет Стийл” АД 

ДОНЧЕВО*     ДА „ДР ВВЗ” база  Дончево-гр.Варна 

ДРУЖБА     „Лукойл Нефтохим” АД 

ДРЯНОВО*     „ВРЗ - Интерком” – гр.Дряново 
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ЕЗЕРОВО     „Леспорт” ЕАД – гр.Варна 

     „ТЕЦ” Варна 

 

 

И 
 

ИЛИЯНЦИ     „ОМV България” ЕООД, „Лукойл-България” ЕООД 

     „Металснаб  България” АД 

 

К 
 

КАЛИТИНОВО**    „Зара газ” ООД 

КРЕМИКОВЦИ    „СИЕН 99” ЕООД,  

     „Металснаб  България” АД 

КОСТИНБРОД    „Газтрейд” АД 

 

Л 
 

ЛЮБЕНОВО предавателна   Мини „Марица изток”ЕАД, 

     „Енел Марица изток 3” ЕАД 

ЛЮБИМЕЦ     „Зърнени храни-99” ЕАД 

 

М 
 

МЕТАЛ товарна    „Стомана индъстри” АД 

 

О 
 

ОРЕШ*     „НЕК” ЕАД  
(1)

 

 

П 
 

ПАЗАРДЖИК**    „Ди Ес Смит България” АД 

ПЕРНИК разпределителна   „Топлофикация-Перник” АД 

ПИРДОП     „Аурубис България” АД 

ПЛЕВЕН     „Феникс норд БГ” ЕООД 

ПЛЕВЕН запад     „Каолин”АД  
(1)

 

ПЛОВДИВ разпределителна  „КЦМ” АД, „Белканто” ООД 

ПОВЕЛЯНОВО**    „БЖК” АД, „Агрополихим” АД 

     „Салс” АД 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ*   „Олива” АД 

ПОПОВО*     „Кристера” АД 

ПОДУЯНЕ     „Гуд Милс България” ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

І-33 

Р 

 



РУСЕ запад     „Пристанищен комплекс –Русе” ЕАД 

РУСЕ разпределителна   „Русе Кемикълс” АД 

РУСЕ север     „Дунавски Драгажен Флот” АД, 

     „Булмаркет ДМ” ООД – гр.Русе, 

 „Порт Булмаркет” ЕАД 

 

С 

 

САМУИЛ**     „Тракия” АД – с.Самуил 

СЕПТЕМВРИ    „Коловаг” АД 

СВИЩОВ     „Свилоза” АД 

СЕНОВО     „Каолин” АД –Сеново 

СТАМБОЛИЙСКИ**   „Монди Стамболийски” ЕАД 

     „Персенк инвест” ООД 

СТАРА ЗАГОРА    Ф „Бисер олива” АД, „Кълвача Енергия” АД 

 

Т 
  

ТВЪРДИЦА*     ДМ „Балкански басейн” АД – гр.Сливен 

     ЦОФ „Твърдица” 

ТРУД      „Симид-Агро” ЕООД 

 

Ф 
 

ФИЛИПОВО     „Би Ей Глас България” АД 

 

Я 
 

ЯМБОЛ*     „Маргарита” ЕООД 

ЯНА**     „АМС Имоти” ЕООД 

ЯСЕН*     „Бент Ойл” ООД 
(1)

 София-база Плама 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Притежателите на индустриални железопътни клонове измерват на  

     собствените си вагонни везни вагонните пратки на контрагентите си 

     (чл.30 от Наредба № 44 за железопътен превоз на товари). 

 

Легенда за използваните условни знаци в списъка 
*- Гари закрити за търговска дейност 

**-Гари по Приложение 9- в които товародатели и товарополучатели се обслужват след 
допълнително съгласуване 

- (1)
Вагонната везна не е преминала преглед към 01.11.2019 г. 
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II. ТОВАРИ, КОИТО СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПРЕВОЗ ПО ОБЯВЕНА ОТ ИЗПРАЩАЧА МАСА 

1. Автомобили товарни, леки и специални. 36. Въглища ретортни в опаковка.  

2. Азбест пречистен (млян и на влакна) в опаковка. 37. Вълна овча в опаковка 

3. Алба магнезиева в опаковка. 38. Гипс млян в опаковка 

4. Акумулатори. 39. Гликоза в опаковка 

5. Базалт в торби. 40. Графит млян в торби. 

6. Барит в торби. 41. Грес в опаковка. 

7. Батерии електрически. 42. Двигатели електрически. 

8. Бикарбонат амониев в торби. 43. Декстрин в торби. 

9. Билки в опаковка 44. Дестилат винен (конячен) в бъчви. 

10. Биоконцентрат в опаковка. 45. Доломит млян в торби. 

11. Бира в кашони и каси. 46. Дрожди фуражни, в пакети или торби 

12. Бисквити в кашони. 47. Дъбители изкуствени и дъбилни екстрати, 

неупоменати отделно със стандартна или 

легализирана маса. 

13. Блуми и сляби. 48. Електрокари. 

14. Бои маслени, землени и други, не-упоменати 

отделно със стандартна или легализирана маса. 

49. Електротелфери. 

15. Бокс-палети празни 50. Железопътен подвижен състав на собствени 

колела. 

16. Брашно костено в торби. 51. Желета всякакви в каси. 

17. Брашно люцерново, в пакети или торби. 52. Захар  на бучки и кристална в каси и торби. 

18. Брашно мраморно в торби 53. Зеленчуци пресни в опаковка. 

19. Брашно от зърнени храни. 54. Зеленчуци сушени в опаковка. 

20. Брашно шамотно огнеупорно в торби. 55. Изделия захарни (бонбони, шоколади, халва и 

други), в пакети, кашони 

21. Вагонетки 56. Изделия шамотни огнеупорни (тухли, клинове и 

други), произведени по пластично-пресовначин -

палетизирани. 

22. Вагони, съоръжени с особени инсталации, 

предназначени за превоз на товари. 

57. Изолатори порцеланови в опаковка. 

23. Вакуумни коли 58. Кълчища на бали. 

24. Варели до 200 л. включително туби за бензин 10 

и 20 литрови, кофпомпи за вода пожарогасители за 

химическа пяна и пожарогасители „Тетре-2".         

59. Каолин млян в опаковка 

25. Варовик млян в опаковка 60. Карбонат в торби 

26. Вар хидратна в торби със стандартна маса 61. Кизелгур млян в торби. 

27. Вата вълнена, памучна и конопена на бали. 62. Кожи изсушени на бали.  

28. Вата стъклена, шлакова и мергелова на бали. 63. Колоси локомотивни, вагонни и мотрисни. 

29. Винервайс в торби. 64. Компоти всякакви в каси. 

30. Вино в бутилки или бъчви.  65. Консерви всякакви в опаковка. 

31. Вина и спиртни напитки в цистерни и кашони 

или каси;  

66. Контейнери празни и пълни с всякакви товари. 

32. Влакна конопени и ленени на бали. 67. Конфитюри всякакви в опаковка. 

33. Влакно полиакрилно на бали или кутии. 68. Конфекция (облекло в готов вид). 

34. Влекачи.  69. Концентрат баритен в опаковка. 

35. Вода минерална в бутилки - кашони или каси. 70. Концентрат фелдшпатов в опаковка. 
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71. Концентрат флуоритов в опаковка 110. Плодове сушени в торби. 

72. Коняк в кашони и каси. 111. Плоскости от дървени частици, пакетирани. 

74. Кошери пчелни празни. 112. Плочи фаянсови в опаковка. 

75. Креда мляна в торби. 113. Помпи дизелови и електрически. 

76. Култиватори тракторни. 114. Препарати за растителна и животинска защита 

и химикали, неупоменати отделно, със стандартна 

или легализирана маса. 

77. Ликьори в бутилки (кашони и каси). 115. Пръчки лозови на бали. 

78. Локум в кашони. 116. Пулп от плодове и зеленчуци в бурета или 

бидони. 

79. Магнезий и магнезит млян в торби. 117. Пюре доматено в каси. 

80. Макарони в каси. 118. Радиатори. 

81. Мармалад в каси. 119. Радиоапарати, радиоапаратура и 

радиотелефони. 

82. Мас в каси и бидони. 120. Ракия в опаковка. 

83. Масло животинско в опаковка. 121. Резервоари (цистерни) метални, празни. 

84. Масло минерално в опаковка. 122. Релси железопътни. 

85. Масло растително (слънчогледово, тиквено и 

други) в опаковка. 

123.Ремаркета: автомобилни, мотокар-ни, 

електрокарни и тракторни. 

87. Машини, съоръжения, апарати, инсталации и 
уреди за промишлеността, земеделието, 
строителството и транспорта, неупоменати отделно 
с нетна маса, отбелязана върху тях или с брутна 
маса, отбелязана върху опаковката им. 

124. Риба океанска, прясно замразена в кашони. 

88. Машини земеделски. 124. Рула от железни или стоманени листове, със 

заводски  означена (маркирана) маса. 

89. Мед електролитна, пакетирана 125. Сапун в каси. 

90. Месо прясно охладено. 126. Семена маслодайни в торби. 

91. Мергел млян в опаковка. 127. Семена сортови в торби. 

92.Мотокари, мотопеди, мотоциклети и моторетки. 128. Семе памучно в торби. 

93. Мрамор млян в торби  129. Силикофлуорид в опаковка. 

94. Нафталин в опаковка. 130. Силитра амониева (амониев нитрат) в торби. 

95. Нишесте в торби 131. Силитра натриева (натриев нитрат) в торби. 

96. Орехи в опаковка. 132. Син камък в торби. 

97. Ориз в торби.  133. Сирене. 

98. Оръдия 134. Сироп от плодове в каси. 

99. Палети празни. 135. Слюда мляна в торби. 

100. Памук на бали. 136. Сол морска кристална в торби 

101. Парцали на бали 137. Сол мляна в торби. 

102. Пашкули в опаковка. 138. Стипца в опаковка. 

103. Пергамит, млян в опаковка 139. Стъкло в каси. 

104. Пектин в бурета 141. Сулфат амониев в опаковка. 

105. Перлит млян в опаковка 140. Стъклария куха (бутилки, буркани, крушки и 

други), палетизирана, опакована. 

106. Перлит набъбнал в опаковка. 142. Сулфат натриев в опаковка. 

107. Перушина в опаковка 143. Сяра мляна в торби. 

108. Печки всякакви. 145. Танкове. 

109. Пипер червен в опаковка 146. Телевизори и транзистори. 
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147. Товари, неупоменати отделно, състоящи се от 

колети (опаковани или неопаковани) със стандартна 

маса, означена(маркирана) върху колетите. 

160. Фъстъци в опаковка. 

148. Торове изкуствени (карбамид, селитра 

амониева и други) в опаковка. 

161. Халва в каси. 

149. Трансформатори. 162. Хладилници 

150. Трае млян в опаковка. 163. Хума мляна в торби. 

151. Тухли и керемиди - палетизирани, в т.ч. и 

циментови. 

164. Цигари в кашони. 

152. Тютюн на бали. 165. Цимент в торби. 

153. Фелдшпад млян в торби.  166. Чували и чувалчета на връзки или пакетирани. 

154. Фиде в каси и кашони.  167. Шасита, самоходни. 

155. Флуорит млян в опаковка 168. Шипки и шипкови люспи в торби. 

156. Фосфат дикалциев млян в опаковка.  169. Шперплат на пакети. 

157. Фракция перлитова в опаковка. 170. Юфка в каси. 

158. Фракция шамотна, огнеупорна в торби. 171. Яйца в каси. 

159. Фурнир пакетиран.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

В сила от 16.02.2016 год. 

 

Списък на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. 

дезодорират, инактивират, пропарват и мият, когато е необходимо) 

NHM Списък товари 

Обработка на 

вагоните преди 

натоварване 

Обработка на 

вагоните след 

разтоварване 

1 2 3 4 

01000000 Живи животни І ІІ 

02000000 Меса и карантии, годни за консумация І  

03000000 Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни І ІІ 

04000000 

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от 

животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито 

включени другаде 

І  

04070000 Птичи яйца І ІІ 

04100000 
Продукти от животински произход, годни за консумация, 

неупоменати, нито включени другаде 
І  

05000000 
Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени 

другаде 
І ІІ 

06000000 Живи растения и цветарски продукти  ІІ 

07000000 Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация І  

08000000 Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори І  

09000000 Кафе, чай, мате и подправки І  

10000000 Житни растения І  

11000000 
Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; пшеничен 

глутен 
І  

12000000 

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за 

посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и 

фуражи 

І ІІ 

13000000 
Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове и 

екстракти 
І  

13020000 

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и 

пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, 

извлечени от растения, дори модифицирани 

І  

14049000 
Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени 

другаде 
І  

15000000 

Мазнини и масла от животински или растителен произход; 

продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни 

цели; восъци от животински или растителен произход 

І ІІ 

16000000 
Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други 

водни безгръбначни 
І  

17000000 Захар и захарни изделия І  

18000000 Какао и продукти от какао І  

19000000 
Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, 

брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия 
І  

20000000 
Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от 

растения 
І  

21000000 Разни видове хранителни продукти І  

22000000 Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет І  

23000000 
Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост, приготвени 

храни за животни  
І ІІ 
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1 2 3 4 

24000000 Тютюн и обработени заместители на тютюна І ІІ 

24010000 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн  І ІІ 

24030000 

Други видове тютюни заместители на тютюна, обработени; 

„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи 

екстракти и сокове 

І ІІ 

25010000 

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист 

натриев хлорид, дори във воден разтвор или с 

противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра 

течливост; морска вода 

І  

29380000 
Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните 

соли, етери, естери и други производни 
І ІІ 

29390000 
Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез 

синтез, техните соли, етери, естери и други производни 
І ІІ 

29400000 

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, 

малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, 

ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от n° s 

2938 или 2939 

І  

29420000 Други органични съединения  ІІ 

30000000 Фармацевтични продукти І ІІ 

41000000 Кожи всички видове  ІІ 

50010000 Пашкули от копринени буби І ІІ 

51000000 
Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от 

конски косми 
 II 

99110000 Покойници  ІІ 

 

Забележки:  

1. След превоза на товари от позициите: Пирити, NHM 25020000; Сяра, NHM 25030000; 

Фосфати, NHM 25100000; Сулфати, NHM 25110000; Силикатна пръст, NHM 25120000; Карбонати и 

оксиди, NHM 25190000; Варовик, NHM 25210000; Флдшпат, NHM 25290000; Руди, шлаки и пепели, 

NHM 26000000; Торф, NHM 27030000; Кокс, NHM 27040000; Торове, NHM 31000000; Продукти на 

химическата промишленост,  NHM 38000000; Каучук на прах, NHM 40000000; Нерафинирана мед; 

аноди от мед за електролитно рафиниране, NHM 74020000;  Рафинирана мед и медни сплави в 

необработен вид , NHM 74030000; Прахове и люспи от алуминий NHM 76030000; Олово и изделия от 

олово NHM 78000000; Цинк и изделия от цинк NHM 79000000; Калай, NHM 80000000; Други 

неблагородни метали NHM 81000000; Електрически батерии, NHM 85060000; Електрически 

акумулатори, NHM 85070000; Остатъци и отпадъци от батерии и акумулатори NHM 85480000, 

превозвани в насипно състояние в неспециализирани вагони, собственост на железниците, получателят 

на товара е длъжен основно да почисти вагона след  разтоварване, а при нужда да го измие и подсуши, 

за което да предостави в получаващата гара съответната декларация по Приложение № 2.  

 

2. Превозът на товари от позициите: Вар, в т.ч. гасена, негасена и хидратна, NHM 25220000; 

Слюди, NHM 25250000; Стеатити (талк), NHM 25260000; Дъбилни и багрилни вещества, бои, лакове, 

китове и мастила, NHM 32000000; Етерични масла за парфюмерийната и козметична индустрия, NHM 

33000000; Сапуни, перилни препарати, восъци, свещи и др. подобни, NHM 34000000, Белтъчни 

вещества, лепила и ензими на базата на нишесте и скорбяла, NHM 35000000; Барути и експлозиви, 

пиротехнически артикули, кибрити и други подобни, NHM 36000000; Фотографски материали, NHM 

37000000, се превозват само в подходяща опаковка. След превоза на посочените товари получателят на 

товара е длъжен основно да почисти вагона след  разтоварване, за което да предостави в получаващата 

гара съответната декларация по Приложение № 2.  

 

 

 

 

I-39 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ В ГАРИТЕ ОТКРИТИ ЗА ТОВАРНА ДЕЙНОСТ 

 

 В сила от 07.04.2020 г. 

Код по 

UIC 
Гара 

Денонощно, през 

всички дни на 

седмицата 

През всички дни 

на седмицата 

През всички 

дни, без 

неделя 

През всички дни, 

без събота и 

неделя и други 

почивни дни, 

определени от 

Министерския 

съвет 

В определени 

дни от 

седмицата* 

Телефон за 

връзка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18610-6 Асеновград 
        2, 4, 6 (08.00-17.00 ч.) 

0889880210 
за всички клиенти 

27012-8 Бели извор 
      07.00-17.00 ч. 

 за всички клиенти   
0885176643 

81004-4 Белозем 

  08.00 - 17.00 ч. 

за "Инса ойл" ООД и 

"Инса газ" ООД 

  08.00-17.00 ч. 

за всички останали 

клиенти   

0888155173 

56040-9 Благоевград 
   07.00-19.00 ч. 

за всички клиенти 
 0889355438 

83020-8 Бургас 

за "Пристанище Бургас " 

ЕАД, "БМФ Порт Бургас 

" ЕАД, "КРЗ Порт Бургас 

" АД" 

Порт България Уест " 

ЕАД 

07.00-19.00 ч. 

за всички останали 

клиенти  

    

  

0885901832 

0885517981 

29030-4 Варна 

Пристанище Варна-изток 

за товари за механична 

обработка 

08.00-18.00 ч.  

за всички останали 

клиенти  

    

  

  0885397651 

29101-3 Варна фериботна  
08.00-18.00 ч. 

 за претоварен пункт 

    

  

0884717768 

0886085978 

94006-4 Ветово  
   08.00-19.00 ч. 

 за всички клиенти 

    

  
0885697337 

72050-8 Видин  
  07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти 

  

 
0885397632 

72049-0 Видин товарна 
За транзитни и служебни 

превози 

 07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти 

    

  
0885397632 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11020-5 Волуяк 

  

07.00-19.00 ч.  

за всички останали 

клиенти  

   07.00 – 19. 00 ч.  

 за „Шенкер” ЕООД, 

"Трансекспрес"ООД и  

"Милицер и 

Мюнх"ООД   

0884104324 

56101-9 Голямо село**  
08.00 - 18.00 ч. 

 за ТЕЦ "Бобов дол" 
   0886344139 

24000-2 Горна Оряховица 

  
08.00-19.00ч.  

за всички останали 

клиенти  

    08.00 – 19. 00 ч.  

 за ЖПС-я ГО, 

Лок.депо ГО и  ВР 

депо ГО   

0886858500 

24901-1 
Горна Оряховица 

разпределителна 
само за служебни превози         0885397544 

56055-7 Дамяница   

   
07.00-16.00ч. 

за всички клиенти 
 

0885397752 

29701-0  Девня 

   08:00-18:00 ч. 

 за всички клиенти 

    

  

0885397673 

14000-4 Димитровград 

  07.00-19.00 ч. 

 за всички клиенти 

    

  

0884655521 

41001-9 
Димитровград-

север 

      

 1,3,5 (07.00-18.00 ч.) 

за всички клиенти 

0889573058 

14901-3 Димитровград юг 
 

за всички клиенти 

      

  
0886699806 

83016-6 Долно Езерово 

  

 

07.30 - 19.30 ч. 

за "Промет 

Стийл" АД 

07.30 - 19.30 ч.  

 за всички останали 

клиенти   

0885518182 

11006-4 Драгоман за всички клиенти 
     

  

0887533374 

0888700356 

83015-8 Дружба  

 

за всички клиенти  

      

  

0885902455 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

29028-8 Езерово  

  
08.00-17.00 ч.  

за всички клиенти 

   

  

0885397646 

23000-3 Илиянци 
 07.00-19.00 ч. 

за всички клиенти  

   

  

0885222387 

0889403494 

16005-1 Искър 
  07.30-19.30 ч. 

 за всички  клиенти  

    

  
0885308597 

94110-4 Исперих 

        

1,2,4,5 (07.00-16.00 ч.) 

 за всички клиенти 

0887512212 

38009-7 Карнобат  
  

  

  07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти    
0885902442 

11015-5 Костинброд 

  09.00-17.30 ч. 

за индустриален жп 

клон на "Газтрейд"АД   

09.00-17.30 ч. 

 за всички останали 

клиенти   

0884308398 

32005-1 Кремиковци  

  

 

  

1,2,3,4,5 (08.00-19.00ч.) 

за всички клиенти 
0885397744 

56060-7 Кулата 
За транзитни и служебни 

превози 

      

  
0889355459 

23002-9 Курило 
 07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти 

 

  
0885397743 

27319-3 Ловеч север  
     

 

2,4,6 ( 08.00-16.30 ч.) 

за всички клиенти 
0885252650 

72206-6 Лом 
  07.00-19.00 ч.  

за всички клиенти  

    

  
0886891814 

84310-2 
Любеново 

предавателна 

 

за всички клиенти  

      

  
0887757985 

14015-2 Любимец 
    3,5 (07.00-16.00 ч) 

за всички клиенти 
0889818140 

27000-9 Мездра 
  07.00-18.00 ч.  

за всички клиенти  

    

  
0889910517 

51006-5 Метал товарна “Стомана Индъстри” АД 
     

  
0885308732 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

51009-9 Перник - разпр. 

  07.00-19.00ч.  

за "Еврометал" ООД и 

"Мини открит 

въгледобив” АД 

  07.00-19.00 ч. 

 за всички останали 

клиенти 

   

 

0887181445 07.00-16.30 ч.  

 за "Топлофикация 

Перник" ЕАД 

32021-8 Пирдоп „Аурубис България”АД  

08.30-20.30 ч. 

 за всички останали 

клиенти 

    

  

0885308714 

0889366092 

27030-6 Плевен 
  

 

    1,3,5 ( 07.00-19.00 ч.) 

за всички клиенти 
0886854068 

27022-3 Плевен запад  
  07.00-19.00 ч. 

за всички клиенти 

  
 

  
0886854008 

18902-7 Пловдив разпр. "КЦМ" АД 

07.00-19.00 ч.  

 за “Агрия” АД и 

“Метал- снаб 

България” АД  

07.00-19.00 ч. 

за „Ангел 

Стоилов-96” АД  

07.00-19.00 ч. 

 за всички останали 

клиенти 
  

0889008604 

0889639662 

16003-6 Подуяне 

  

 

  
08.00-20.00 ч. 

 за всички клиенти 
  

0885222439 

42010-9 Полски Тръмбеш 
 07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти  

  

 
 

39022-1 Разделна 
 

за всички клиенти 

      

  
0885397674 

94001-5 
Русе 

разпределителна 
за транзитните превози 

      

  

0885397669 

0885397666 

49901-2 Русе запад  
  08.00-16.00 ч. 

 за всички клиенти 

    

  
0885697333 

49905-3 Русе север 
  08.00-17.00 ч. 

 за всички клиенти 

    

  
0885697335 

49903-8 Русе товарна  

  

 

   08.00-16.00 ч. 

 за всички клиенти 

  

0885697333 

14020-2 Свиленград 
 

за транзитните превози 

    08:00-17:00 ч. 

 за всички клиенти    

0885397466 

0886677751 
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Забележки: 1. Дните от седмицата, означени в колона 7 със символа „*”са, както следва: 

1-Понеделник, 2-вторник, 3-сряда, 4-четвъртък, 5-петък, 6-събота, 7-неделя. 

2. ** Във връзка с постигната договореност между БДЖ ТП и ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД гара Голямо село е открита до 31.12.2020 год. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27410-0 Свищов 

  

  

  

 1,3,5 ( 08.00-18.00 ч.) 

за всички клиенти 

0886853200 

94010-6 Сеново 
  8.00 - 19.00 ч. 

за всички клиенти 

    

 
0885697337 

29020-5 
Синдел 

разпределителна 

Само за служебни 

превози 

       0885397686 

0885397669 

34019-0 Сливен 
       2,3,4 ( 08.00-16.00 ч.) 

за всички клиенти 
0885397614 

16911-0 София товарна 

  

07.00-19.00 ч. 

 за всички останали 

клиенти 

  08.30-16.30 ч. 

За "ФАЕ" – София 

 

0888377058 

0889322676 
 08.30-19.00 ч.  

за "Лимекс Трейдинг"  

ЕООД;"Мегадом" 

ООД 

48010-3 Стара Загора  За транзитните превози 
07.00-19.00 ч.  

 за всички клиенти  

    

 

0885901948 

0885518134 

81201-6 Труд 
        2,4 (08.00-17.00 ч.) 

0888332155 
за всички клиенти 

81001-0 

Филипово 
       08.00-17.00 ч. 

 за всички клиенти  
0888332155 

Сп. Бенковски 
   

 

1,3,5 ( 08.00-17.00 ч.) 

за всички клиенти 
0888332155 

14013-7 Харманли 
    

3,5 (07.00-16.00 ч) 

за всички клиенти 
0889818140 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

 

ТОВАРОСПОСОБНОСТ НА ВАГОНИТЕ 

 

Чл.1. Товарните вагони имат следните шаблони и товароспособности:  
1. Двуосни и четириосни вагони с дължина от буфер до буфер 14,4 м. и повече 

00,0 т и   А   В   С D 

00,0  00,0  00,0 00,0 

2. Четириосни вагони с дължина от буфер до буфер повече от 14,4 м  

00,0 т и  А  В1  В2     С            D 

 00,0 т    00,0 т           00,0 т 00,0 т       00,0 т 

или    

00,0 т и  А  В1  В2  С2  С3           D4 

 00,0 т     00,0 т          00,0 т       00,0 т     00,0 т      00,0 т 

Чл.2 (1) Товароспособността на вагоните, вписани в шаблона „А В С D”, е определена 

въз основа на допустимото осово натоварване на жп участъци, както следва:  
под буква “А” - при 16 тона осово натоварване; 

под буква “В” - при 18 тона осово натоварване; 

под буква “С” - при 20 тона осово натоварване; 

под буква „D” – при 22,5 тона осово натоварване. 

(2) Товароподемността на четириосните нормални вагони под буквите „В1” и „В2” 

определена въз основа на 18 тона осово натоварване на железния път и съответното натоварване 

на линеен метър от дължината на вагона от буфер до буфер, товароспособността на същите вагони 

под буквите „С2” и „С3” е определена въз основа на 20 тона осово натоварване и съответното 

натоварване на „линеен метър”, а под буква „D4” – на 22.5 тона осово натоварване. 

Чл. 3 При натоварване на вагоните във вътрешността на страната, гарите се 

ръководят от товароспособността на вагона, вписан в шаблона „АВСD”, съответно „В1”, 

„В2”, „С2”, „С3” и „D4”.  

Чл. 4 Натоварването на нормалните вагони във вътрешността на страната се 

извършва по следния начин:  
1. До товароспособността на вагона под буква „С” на шаблона, когато вагонът се превозва 

по жп участъка с най-малко осово натоварване 20 тона.  

2. Когато товароспособността на четириосните вагони е дадена вместо под буква „С” под 

буквите „С2” и „С3”, натоварването на вагона се извършва до товароспособността под буква „С3”. 

Товароспособността под буква „С2” не се взема под внимание, тъй като линейното натоварване на 

нашите линии не ограничава натоварването на вагона на база 20 тона осово натоварване.  

Чл.5 Максималното осово натоварване на товарните вагони с междурелсие 1520 мм е 

23 т/ос за получаваща гара Варна фериботна.  

Чл.6 При нужда, определянето на нова товароспособност се извършва, като броят на 

осите на вагона се умножи по осовото натоварване и от полученото число се изважда тарата 

на вагона, без същата да се закръглява. 

Чл.7 Изпращачите са длъжни да вписват в съответната графа на товарителницата 

товароспособността на вагона, отговаряща на съответната буква от шаблона и 

товароспособността отбелязана под нея. Тя отговаря на най-малкото осово натоварване на жп 

участък по пътя на превозването на вагона. В случаите, когато се определя друга 

товароспособност на вагона, съгласно чл.6, в товарителницата се вписва определена нова 

товароспособност и тарата на вагона.  
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Чл.8 Жп служители, които приемат товарителниците на натоварените вагони и 

таксуват пратката, са длъжни да проверят дали изпращачът правилно е вписал в 

определената графа на товарителницата товароспособността на вагона и съответната буква 

на шаблона.  

Чл.9. Разрешение от НК „Железопътна инфраструктура” за превоз на някои вагони се 

иска в следните случаи:  

1. Когато са превишени допустимите осни натоварвания;  

2. Когато разстоянието между две съседни оси е по-малко от 1500 мм;  

3. За 6-осни вагони с осно натоварване по-голямо от 19 тона;  

4. За 8-осни вагони с осно натоварване по-голямо от 18 тона;  

5. За всички вагони с повече от 8 оси.  

Чл.10. В индустриалните клонове, които са построени с тип релси от 31 до 35 кг/м, 

могат да се подават и вземат натоварени вагони, като масата на товара заедно с тарата не 

надвишава 20 750 кг. на ос, при положение, че скоростта на движението е не по-голяма от 10 

км/час.  

Чл.11. Допустимото осово натоварване на железопътните линии в Република 

България е 22, 5 тона на ос с изключение на следните жп участъци:  

1. С 20 тона на ос: 
Топлофикация София – Т.Р.Земляне 

Захарна фабрика    до 30 км/час 

2. С 22 тона на ос: 

 Железопътни магистрали и жп линии I-ва категория: 

VI-та линия – в участъка Радомир – Гюешево 

 Жп линии II-ра, III-та категория и жп възли: 

- Маневрен район Бели брег; 

- 18-та линия Стамболийски – Пещера; 

- 19 –та линия Крумово – Асеновград; 

- 23-та линия Ясен –Черквица; 

- Маневрен район Ореш - ОП Белене; 

- 52-ра линия Генерал Тодоров – Петрич; 

- 71-ва линия, в участъка Монтана – Берковица 

- 81-ва линия, Филипово – Панагюрище; 

- 82.1-ва линия, Долна махала – Хисар; 

- Маневрен район Ямбол юг; 

- 86-та линия Владимир Павлов – Сарафово; 

- Жп възел Видин, в участъците: 

 РП Капитановци – МР Кушава и  

 РП Капитановци – пристанище Видин север (Видин фериботна). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
В сила от 07.04.2020 год. 

 

 

СПИСЪК 

на гари, в които товародатели и товарополучатели се обслужват след допълнително съгласуване 

№ по 

ред 

Наименование на 

гарата 

Обслужва се в 

дните 

№ по 

ред 

Наименование на 

гарата 

Обслужва се в 

дните 

1*** Биримирци Без график 13** Ловеч 2,4,6 

2*** Добрич Без график 14* Нова Загора 1,2,3,4,5,6,7 

3** Добрич север 1,3,5 15** Пазарджик 3 

4*** Долна Митрополия Без график 16* Повеляново 1,2,3,4,5,6,7 

5* Дупница 1,2,3,4,5,6,7 17** Самуил 1,2,3,4,5 

6** Калитиново 2,4 18** Септември 3 

7** Кардам 1,3,5 19** Стамболийски 3 

8** Карлуково 1,2,3,4,5 20** Троян 2,4,6 

9** Каспичан 4,7 21** Червен Бряг 1,2,3,4,5 

10*** Кюстендил Без график 22** Шумен 7 

11** Кърджали 2,4 23** Яна 1,2,3,4,5 

12** Левски 1,2,3,4,5,6    

 

 

Забележки: 1. В гари открити за работа по условията на Приложение № 9, отбелязани с:  

* има редовно назначени влакове, съгласно графика за движение на влаковете във всички 

дни от седмицата; 

**има редовно назначени влакове, съгласно графика за движение на влаковете в 

определени дни от седмицата; 

*** няма назначени влакове, съгласно ГДВ. 

В случаите, в които няма редовно назначени влакове на клиентите да се начисляват и 

таксите, които „БДЖ -ТП” ЕООД заплаща на ДП „НКЖИ”, съгласно референтния документ 

на ДП „НКЖИ”.  

2. Когато закрита гара се открива временно по искане на определен клиент и за определен вид 

товар, ако в телеграмата за нейното откриване не са посочени условия за таксуване, се 

приема, че тя е открита по условията на Приложение № 9 от ЕТПТ, без редовно назначени 

влакове; 

3. Когато в индустриалния жп клон немогат да бъдат обработени едновременно всички вагони 

от блок-влак и се налага извършване на допълнителни маневри за разместване, измерване 

на вагоните и др. клиентът заявява локомотив и маневрена бригада, в рамките на 

свободното от престой време. Превозът на маневрения локомотив се таксува като 

извънреден влак, а маневрените операции се таксуват по условията на код 37-38.  

4. Когато в гара, открита за работа по Приложение № 9 пристигне блок-влак с пълни вагони и 

след разтоварване същите вагони бъдат предадени за отвозване празни, се третират отново 

като блок-влак. Същото се отнася и когато бъдат предадени празни вагони за натоварване и 

отвозване като блок-влак; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

В сила от 12.12.2016 год. 

 

СПИСЪК 

на неелектрифицираните участъци, обслужвани с дизелова тяга  

 

Участък 

Дължина на 

участъка, 

км 

Видин -Кошава 19 

Димитровград - Димитровград юг 4 

Стамболийски-(6)-Куртово Конаре-(5)-Кричим-(12)-Брацигово –(5)-Пещера 28 

Червен Бряг-(16)-Луковит-(18)-Златна Панега 34 

Ясен-(5)-Долна Митрополия-(24)-Милковица-(8)-Сомовит-(6)-Черквица 43 

Левски-(36)-Ореш-(12)-Свищов 48 

Левски-(43)-Ловеч север –(5)-Ловеч-(35)-Троян 83 

Девня –(15)-Суворово-(10)-Вълчи дол-(12)-Оборище-(16)-Дончево-(7)-Добрич-(8)-

Добрич север-(20)-Генерал Тошево-(10)-Кардам-(5)-Кардам граница 103 

Юнак - Старо Оряхово 24 

Димитровград-(23)-Хасково-(14)-Малево-(5)-Книжовник-(40)-Желязна врата-(5)-

Кърджали-(14)-Момчилград-(18)-Подкова 119 

Русе Разпределителна - Русе гр. 6 

Радомир-(26)-Земен-(21)-Копиловци-(7)-Кюстендил-(34)-Гюешево 88 

Владимир Павлов-(10)-Сарафово 10 

Филипово-(10)-Бенковски-(11)-Съединение-(38)-Стрелча-(12)-Панагюрище 71 

Нова Загора-(10)-Богданово-(14)-Раднево-(13)-Любеново Предавателна-(24)-

Симеоновград 61 

Самуил–(27)-Исперих-(13)-Тодорово-(25)-Дулово-(48)-Силистра 113 

Ямбол-(13)-Ханово-(8)-Тенево-(12)-Бояново-(10)-Елхово 43 

  

 

Забележка: 1. В скобите е показано разстоянието между гарите.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

В cила от 01.01.2020 
 

 

СПИСЪК  НА ГАРИТЕ, В КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ВАГОНИ С ПЕТРОЛНИ ДЕРИВАТИ, ХИМИКАЛИ 

И ОТРОВИ 

№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 320226 АНТОН**     "Държавен резерв" 
масла, петролни 

деривати, РТ 

       "Калцит" - АД петролни деривати 

2. 186106 АСЕНОВГРАД     
 В.формирование. 

32040 - Маврудово 
петролни деривати 

         "Газтрейд" АД петролни деривати 

3. 380287 АСПАРУХОВО**     
"Лукойл България" 

ЕООД 
петролни деривати  

4. 840140 БЕЗМЕР** ДА 

ГСМ - само 

за поделения 

на МО 

    

5. 720128 БЕЛИ ИЗВОР     
"Холсим-България" 

АД 
масла 

       "Инса ойл" ООД  петролни деривати 

6. 810044  БЕЛОЗЕМ     "Газекспрес" ООД петролни деривати 

         "Инса газ" ООД петролни деривати 

7. 169060 БИРИМИРЦИ*     
"Топлофикация 

София" ЕАД 

петролни деривати 

натриева основа, сярна 

киселина 

8. 560409 БЛАГОЕВГРАД*     "БМВ - 2000" ООД петролни деривати 

9. 165050 БРАЦИГОВО**     
В.формирование 

28930 
петролни деривати 

10. 830208 БУРГАС     
" БМФ порт Бургас" 

ЕАД 
петролни деривати 

           химикали, спирт  

11. 420125 БЯЛА** ДА 
петролни 

деривати 
    

       химикали     

       

"Варна Сторидж" 

ЕООД петролни деривати 

       

"Поддържане и 

чистота петролни деривати 

12. 290304  ВАРНА      

на морските води" 

АД   

        

В.формирование 

32140 петролни деривати 

        Локомотивно депо петролни деривати 

13. 291013 ВАРНА ФЕРИБОТНА     

"Трайдънт фрейт" 

ООД петролни деривати 

         

Локомотивно депо, 

“Газтрейд” АД 

петролни деривати 

горива и пропан бутан 

14. 940064 ВЕТОВО   „Каолин” АД петролни деривати 
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№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

         

"ОМВ България" 

ООД 

петролни деривати,  

15. 720508  ВИДИН     "Гипс" АД петролни деривати 

        

"Параходство 

Българско речно 

плаване" АД 

петролни деривати 

16. 830174 ВЛАДИМИР      Локомотивно депо петролни деривати 

  ПАВЛОВ**         

17. 110205 ВОЛУЯК     

"Топлофикация 

София"ЕАД петролни деривати 

         "Метрополитен"ЕАД  петролни деривати 

18. 720112 ВРАЦА**     "ДМВ" ЕООД петролни деривати 

           масла 

19. 561019  ГОЛЯМО СЕЛО     
ТЕЦ "Бобов дол" 

ЕАД 

петролни деривати, 

масла, сярна киселина, 

натриева основа 

       "Газтрейд" АД петролни деривати 

20.  249045 
ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА     Локомотивно депо петролни деривати 

         

"Континвест" ЕООД 

- гр. София 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

21. 812024 
ГРАФ 

ИГНАТИЕВО** 
    

Военно 

формирование 28000 
петролни деривати 

22. 297010 ДЕВНЯ     

"Девня цимент"  

ЕАД 

петролни деривати 

         

"Товаро разтоварна" 

ООД 

петролни деривати 

23. 140004 ДИМИТРОВГРАД     "Локомотивно депо" петролни деривати 

 

 

24. 

 

 

 

 149013 

 

 

 

 ДИМИТРОВГРАД 

ЮГ 

 

  

  

   

 

"Неохим" АД  

фосфорна киселина, 

петролни деривати, 

метанол, сярна 

киселина, етилен-

диамин, течен амоняк. 

ТЕЦ "Марица  3" АД петролни деривати 

25. 297101 ДОБРИЧ* ДА 
петролни 

деривати 
    

26. 297119  ДОБРИЧ СЕВЕР*     "Топливо" АД петролни деривати 

27. 830166 ДОЛНО ЕЗЕРОВО     
"Лукойл Нефтохим 

Бургас" АД 

химикали, втечнен газ 

лесно запалими 

течности 
  

28. 830158 ДРУЖБА     
"Лукойл Нефтохим 

Бургас" АД 

Химикали, петролни 

деривати 

29. 430223 ДРЯНОВО**     
"Вагонен завод 

Дряново" 
петролни деривати 

30. 560300 ДУПНИЦА*     
Локомотивно депо-

Дупница 
петролни деривати 

31. 160127 ЕЛИН ПЕЛИН**     
"Кроношпан 

България" ЕООД 

петролни деривати и 

химикали 

32. 510016 
ЗАХАРНА 

ФАБРИКА** 
    

"Топлофикация 

София" ЕАД 

„Мед Бул” ООД 

петролни деривати, 

масла 

      I-50 



№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

"Лукойл 

България"ЕООД масла, химикали, 

           петролни деривати 

33.  230003  ИЛИЯНЦИ     "Химснаб" АД химикали,отрови,спирт 

     

"ОМВ България" 

ООД 

 петролни деривати 

34. 160051 ИСКЪР     

"Летище София" 

ЕООД РТ 

        

"Топлофикация 

София"ЕАД 

петролни деривати, 

сярна киселина, 

         натриева основа 

        "София мед" АД течен амоняк 

        "Манти Ко" ООД 

леснозапалими 

течности 

       

35. 160242 ИХТИМАН**   „Ягуар-002” ЕООД 

Леснозапалими 

течности 

36. 320564 КАЗАНЛЪК**     "Арсенал" АД 

петролни деривати, 

спирт,  киселина, 

химикали 

37. 160101 КАЗИЧЕНЕ**     "Анетика" ЕООД  химически вещества 

         

"Брентаг България" 

ЕООД химически вещества 

       "Зара Е" ООД петролни деривати 

           киселини, основи 

38. 840017 КАЛИТИНОВО*     "Зара газ" ООД петролни деривати,  

           киселини, основи 

         "Сидиспед" ЕООД киселини, основи 

39. 380097 КАРНОБАТ     Локомотивно депо петролни деривати 

40. 290007 КАСПИЧАН*  ДА  спирт 
Локомотивно депо 

филиал 
петролни деривати 

41. 110155 КОСТИНБРОД     "Газтрейд" АД 

петролни деривати, 

лесно-запалими 

течности 

42. 240283 КОЧОВО **     

В.формирование 

24350 

петролни деривати 

   (ХАН КРУМ)     с. Кочово  

       "Сиен-99"ЕООД петролни деривати 

         "Ксела България" петролни деривати 

43. 320051 КРЕМИКОВЦИ     

"Синергон 

петролеум"ЕАД 

 

петролни деривати 

 

         

"Газ ойл 

терминал"ООД 

петролни деривати 

         "Топливо газ" АД петролни деривати 
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№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

   Само за 

петролни 

деривати  
 

44. 230029 КУРИЛО В.формирование химикали "Сакса" ООД петролни деривати 

    32030      

     ДА       

45. 440107 КЪРДЖАЛИ   

Имирис Минералс 

България АД петролни деривати 

46. 650200 КЮСТЕНДИЛ     

"Булмаркет 

Кюстендил"  петролни деривати 

         ООД   

47. 270405 ЛЕВСКИ*     Локомотивно депо петролни деривати 

48. 380139 ЛОЗАРЕВО     

"Винекс славянци" 

АД 

петролни деривати, 

етилов спирт 

   / КАРНОБАТ /         

49. 843102 
ЛЮБЕНОВО - 

ПРЕДАВАТЕЛНА 
    

"Мини Марица 

изток - ТЕЦ 1 и ТЕЦ 

3" 

петролни деривати, 

киселини, основи 

50. 270009 МЕЗДРА   

Локомотивно депо 

Дупница - ЕП 

Мездра 

Петролни деривати 

51. 510073 МЕТАЛ ТОВАРНА     

"Стомана индъстри" 

АД петролни деривати, 

         аргон 

      "Алкомет" АД петролни деривати 

52. 240317 МЪТНИЦА**     "Хан Омуртаг" АД петролни деривати 

53. 320440 
СП. „ОСЕТЕНОВО”** 

/КАРЛОВО/ 
  

В.формирование 

28750 
петролни деривати 

54. 160432 ПАЗАРДЖИК*   

"Ди Ес Смит 

България” АД петролни деривати 

55. 510099 
ПЕРНИК 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА     

"Топлофикация 

Перник"АД 

котелно гориво, 

натриева основа, солна 

киселина 

         

       

"Аурубис 

България"АД 

сярна киселина, 

петролни деривати , 

56. 320218 ПИРДОП       петролни деривати, 

         "Елаците мед" АД масла 

57. 270306 ПЛЕВЕН     

"Топлофикация 

Плевен" 

петролни деривати, 

натриева основа, 

        ЕАД сярна киселина, ферил 

          хлориди 

       

"Метални 

конструкции - 

Плевен" ЕАД петролни деривати, 

        "Вая 7" ЕАД петролни деривати 

58. 270223 ПЛЕВЕН ЗАПАД    Локомотивно депо 

филиал Плевен 

петролни деривати 

       "Рубин инвест" АД  петролни деривати 
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№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

        петролни деривати, 

сярна киселина, 

59 189027 ПЛОВДИВ 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА  

    "КЦМ"АД, Агрия" 

АД 

амонячна вода, 

хлориди, етилен-

диамин, серовъглерод,  

       Локомотивно депо петролни деривати 

       "Солвей соди" АД петролни деривати, 

          киселини, основи 

60. 290239  ПОВЕЛЯНОВО*     "Агрополихим" АД киселини, основи, 

          хлор, течен амоняк 

61. 

 

160036 
ПОДУЯНЕ 

  

    

"Гудмилс -България" 

ЕООД петролни деривати 

    

Локомотивно 

Дупница -ЕП София петролни деривати 

62. 270488 ПОЛИКРАИЩЕ**     "Държавен резерв" петролни деривати 

63. 420109 
ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ** 
ДА 

петролни 

деривати 
    

64. 240143 ПОПОВО**     "Роса" АД петролни деривати 

65. 270330 ПОРДИМ** ДА 

Петролни 

деривати 

 

    

66. 843037  РАДНЕВО**   
 

 

 "Мини Марица 

изток - ТЕЦ 2" 

 масла, петролни 

деривати, киселини и 

основи 

67. 940130 РАЗГРАД** ДА 
петролни 

деривати 
"Биовет" АД петролни деривати, 

68. 290221  РАЗДЕЛНА       

Пристанище Варна 

ЕАД 
киселини основи 

"Оилтанкинг" АД сярна киселина 

69. 499012  
РУСЕ ЗАПАД     

"Приста ойл 

холдинг" ЕАД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

     

ДП "Пристанищна 

инфраструктура  петролни деривати  

70. 499053 РУСЕ СЕВЕР     

"Свободна зона 

Русе"ЕАД петролни деривати 

        

"Булмаркет ДМ" 

ООД петролни деривати 

71. 

 

 

 

 

 

499038 

  

  

  

   

РУСЕ ТОВАРНА 

  

  

   

  

  

    "П. Караминчев" АД 
петролни деривати, 

химикали, отрови 

    

"Инакем 

солюшън"ООД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

    
"Мегахим" ООД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

    
"Русе Кемикълс" АД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

    

"Топлофикация 

Русе" АД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

    "Химснаб 7004" АД 

петролни деривати, 

химикали, отрови 

    Локомотивно депо петролни деривати 

      "Топливо" АД петролни деривати 
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№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

72. 940205 САМУИЛ*     "Тракция"АД петролни деривати,  

         Локомотивно депо петролни деривати 

73. 274100 СВИЩОВ    АЕД "Свилоза" 
петролни деривати, 

химикали, отрови 

74. 940106 СЕНОВО    "Каолин" АД петролни деривати 

75. 160408 СЕПТЕМВРИ    Локомотивно депо петролни деривати 

76. 340190 СЛИВЕН    

ТД "Държавен 

резерв - база 

Сливен" 

петролни деривати 

     "Топлофикация 

Сливен" ЕАД 

петролни деривати, 

химикали 

       

В.формирование 

42700 петролни деривати 

77. 246041 СМЯДОВО    "Мега груп" АД 

петролни деривати, 

киселини, отрови 

78. 320341 СОПОТ    "ВМЗ" ЕАД петролни деривати, 

масла 

79. 117010 СТАНЯНЦИ** ДА 
петролни 

деривати 
  

80. 160507 СТАМБОЛИЙСКИ*    
"Монди 

Стамболийски" АД 

петролни деривати, 

бисулфит, течна сода 

каустик, сярна 

киселина, калцирана 

сода 

     
"Лукойл България" 

ЕООД  
петролни деривати 

81 

 
 480095  СТАРА ЗАГОРА ДА 

 петролни 

деривати, 

моторни 

масла 

"Бисер Олива" АД 
петролни деривати, 

натриева основа 

        

"Хеленик Петролеум 

България 

пропъртис" ЕАД петролни деривати 

        Локомотивно депо петролни деривати 

     "Зара - газ" ООД 
Петролни деривати,  

етанол и масла 

82. 240251 СТРАЖИЦА**    "Велпа - 91" АД петролни деривати 

83. 290296 ТОПОЛИТЕ**    

"Фрапорт туин стар 

еърпорт 

мениджмънт" АД 

керосин 

84. 273201 ТРОЯН*    

"Велде България" 

АД петролни деривати 

       

85. 240242 ТЪРГОВИЩЕ** 

ДА 

петролни 

деривати, 

спирт 

"Терем Хан Крум" 

ЕООД петролни деривати 

86. 810010 ФИЛИПОВО    
"Би Ей Глас 

България" АД 
петролни деривати 

        

 Топлофикация" 

ЕАД петролни деривати 

        
"Ви-газ България" 

ЕАД сп. Бенковски 
петролни деривати 
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№ 

ПО 

РЕД 

КОД ГАРА 

ЛИНИЯ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
ИНДУСТРИАЛЕН ЖП КЛОН 

ДЕЙ- ВИД 

ТОВАР 

СОБСТВЕНОСТ 

НА 
ВИД ТОВАР 

НОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

87. 240291 ХАН КРУМ** ДА 

петролни 

деривати, 

спирт 

    

88. 240309 ШУМЕН*    

В.формирование 

26910 - петролни деривати, 

       Р. Димитриево  

89. 270207 ЯСЕН**     "Бент ойл" АД 

петролни деривати, 

киселини, основи и 

химикали 

Забележки:  

1. В гарите, посочени в колони 4 и 5 се обработват посочените товари само при спазване на изискванията 

на Заповед № 442 от 16.03.2015 г. на ДП „НКЖИ” 

2. *Гарите са открити по Приложение № 9; 

3. **Гарите са закрити за търговска дейност 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

А  К  Т  №……. 

 
 

                                                         

Днес……………….час………..подписаният……………………………………………………………

……………………….длъжност…………………………..гара……………………………………. 

Съставих настоящия Акт по условията на Код по UIC: 50 т.6.5.1 към Таблица ІІІ от ЕТПТ 

по жп транспорт за следното: 

      1.Пристигналите на адрес на получателя…………………………………………………………. 

Вагони с редовно предадена информация не са подадени и зачислени с приемно-предавателна 

ведомост обр.ДП 14 поради……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

както следва: 

ВАГОН № ТОВАРИТЕЛНИЦА № ВИД НА ТОВАРА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

СЪСТАВИЛ: ………………………………..………………………………………………………… 

                                           /трите имена ,  длъжност  и подпис / 

ПОЛУЧАТЕЛ: ………………………………..……………………………………………………… 

                                            /трите имена ,  длъжност  и подпис / 
 

СВИДЕТЕЛИ: 1. ……………………………..……………………………………………………….           

                                             /трите имена ,  длъжност  и подпис / 

                          2. ………………………………..…………………………………………………… 

                                             /трите имена ,  длъжност  и подпис / 
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ЧАСТ ВТОРА 

 

Раздел 1 Класификация на товарите. Предварителни разпоредби.  

 

Раздел 2 Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM) е достъпна само в 

електронен вид (публикувана на сайта на БДЖ)  

 

Раздел 3  Списък на гарите в железопътната мрежа и разстоянията до граничните гари и 

гарите, обслужващи пристанища, в км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЧАСТ ВТОРА  

 

Раздел 1  

Класификация на товарите 

 

Предварителни разпоредби 

 

I. Структура на номенклатурата 

 

1. Хармонизираната номенклатура на товарите (NHM) се явява изходен документ за 

кодифициране на товарите при железопътния транспорт. Тя произлиза от Хармонизираната 

система за обозначаване и кодифициране на товарите (HS) на Съвета за сътрудничество между 

митниците, която представлява основата и базата. 

2. Осем цифровия кодов номер на товара е следният:  

- първата и втората цифри се отнасят като раздел; 

- от първата до четвъртата цифри са позиция на NHM; 

- от първата до шестата цифри идентифицират подпозиция на NHM; 

Към шест цифрения код е прибавен двуцифрен код доставен от комбинираната 

номенклатура на Европейския митнически съюз. 

- от първата до осмата цифри идентифицират код на товара базиран на комбинираната 

номенклатура на Европейския митнически съюз. 

- наименование на товара. 

II. Особености при тълкуването на номенклатурата  

1. Към някои текстове е добавена забележката „н.у.д.” – неупомената другаде. Тя се отнася 

до товари от един и същи вид, които не се срещат в нито един текст от същия раздел.  

 Към други текстове е добавена забележката „ndnca”: нито упомената, нито включена 

другаде. Тя се отнася до товари от един и същи вид, които не се срещат и не са включени в нито 

една друга позиция на NHM.  

 2. Когато даден текст съдържа няколко продукта, чиито наименования са отделени едно от 

друго било от съюза „и”, или от запетайка и „и” в края на изброяването, и ако този текст се дължи 

на уточнение, засягащо произхода, състоянието, използването и т.н., то това уточнение се отнася 

до всички изброени в текста продукти. 

Когато в даден текст, определен продукт е допълнен от няколко уточнения, отделени едно 

от друго:  

-било с „или”, било с една или няколко запетайки в края на изброяването след „или”, то 

този продукт трябва да има поне едно от посочените уточнения.  

-било с „и”, било с една или няколко запетайки в края на изброяването след „и”, то този 

продукт трябва да притежава всички посочени уточнения.  

 

III. Класиране  
3. Смесени продукти, изделия, състоящи се от различни материали, или съставени от 

събиране на различни артикули, или товари, включващи сходни продукти, предназначени за 

продажба на дребно, се класират в зависимост от материала или артикула, които преобладават за 

определяне на техния основен вид.  

4. Когато не са предмет на специален код, частите и остатъците от товара получават кода на 

товара, чиято част или остатък те се явяват.  

5. Дрехи за момченца се приравняват към мъжките дрехи, а дрехи за момиченца към 

дамските дрехи.  
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6. Със съгласието на Съвета за сътрудничество между митниците и с оглед удовлетворяване на 

свои тарифни нужди, железниците прилагат:  

- специфични позиции за железопътния транспорт 272100 до 274900 включително, 2710XX 

класифициране на петролни масла или на природни асфалти, различни от суровите масла, и на 

продукти, чиято основна съставка те се явяват; 

- специфични позиции 8606ХХ - Железопътни возила, придвижващи се на собствени 

колела, нови возила, идващи от завод производител, превоз на вагон преди и след преустройство, 

ако стойността на вагона се е увеличила в митнически аспект (активно/пасивно усъвършенстване), 

новопостроени и ремонтирани возила, идващи от работилница и са все още под митнически 

контрол ( внос от различна митническа територия), подвижен състав за продажба (включително за 

скрап), превоз за/от ревизия, ремонт, почистване или наем в друга митническа територия; 

- специфични позиции 9921ХХ и 9922ХХ - в случай на превоз в друга митническа 

територия, трябва да се използва NHM код 8606.00. 

- специална класификация на раздел 9960-9999 могат да се използват от всяко жп 

предприятие на национално ниво.  

 Специфичните  товари за железопътния транспорт са упоменати с шест цифрения 

код. 

Забележка: Считано от 1 януари 1994 година, за всички железници, членки на ОСЖД, се 

прилага номенклатура за кодифициране на товарите, идентична на NHM.  
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Класификатор на товарите за определяне класа на товара 

Код Наименование на товара Клас 

1 2 3 

  Раздел І    

  Животни живи и продукти от животински произход   

  Глава 1   

  ЖИВИ ЖИВОТНИ   

01010000 Живи коне, магарета, мулета и катъри 1 

01020000 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 1 

01030000 Живи животни от рода на свинете 1 

01040000 Живи животни от рода на овцете или козите 1 

01050000 
Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, 

патици, гъски, пуйки и токачки 
1 

01060000 Други живи животни 1 

  Глава 2   

  МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ   

02010000 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени 1 

02020000 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени 1 

02030000 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени   

02040000 
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или 

замразени 
1 

02050000 
Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, 

пресни, охладени или замразени 
1 

02060000 

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат 

добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или 

катърите, пресни, охладени или замразени 
1 

02070000 
Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, 

пресни, охладени или замразени 
1 

02080000 
Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или 

замразени 
1 

02090000 

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от 

птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, 

замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени 
1 

02100000 
Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени 

или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии 
1 

  Глава 3   

  
РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 
  

03010000 Живи риби 1 

03020000 
Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от 

риби от № 0304 
1 

03030000 
Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от 

№ 0304 
1 

03040000 
Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или 

замразени 
1 
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1 2 3 

03050000 

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 
1 

03060000 

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, 

сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, 

дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, 

дори охладени, замразени, сушени, осолени или 

1 

03070000 

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, 

осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло 

пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от 

мекотели, годни за консумация от човека 

1 

03080000 

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, 

пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени 

водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло 

пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на 

1 

  Глава 4   

  
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН 

МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА 

КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 

  

04010000 
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други 

подсладители 
1 

04020000 
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други 

подсладители 
1 

04030000 

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други 

ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или 

с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с 

прибавка на плодове, ядки или какао 

1 

04040000 

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други 

подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с 

прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени 

другаде 

1 

04050000 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване 1 

04060000 Сирена и извара 1 

04070000 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени 1 

04080000 

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във 

вода или на пара, представени в различни форми, замразени или 

консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други 

подсладители 

1 

04090000 Естествен мед 1 

04100000 
Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, 

нито включени другаде 
1 
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  Глава 5   

  
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, 

НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 
  

05010000 
Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от 

коса 
1 

05020000 
Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за 

четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми 
1 

05030000 Свободно за ползване   

05040000 

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, 

различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в 

саламура, сушени или пушени 
1 

05050000 

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера 

(дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, 

дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от 

пера или от части от пера 

1 

05060000 

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени 

(но неизрязани във форми), обработени с киселини или де желатинирани; 

прах и отпадъци от тези материали 
1 

05070000 

Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. 

мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и 

човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах 

и отпадъци от тези материали 

1 

05080000 

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки 

и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, 

необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и 

отпадъци от същите 

1 

05090000 Свободно за ползване   

05100000 

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, 

дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, 

използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, 

замразени или временно запазени по друг начин 

1 

05110000 

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; 

мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от 

човека 
1 

  Раздел ІІ   

  Продукти от растителен произход   

  Глава 6   

  ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ   

06010000 

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен 

покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, 

различни от корените от № 1212 
1 

06020000 
Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен 

мицел 
1 

06030000 
Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, 

избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин 
1 

06040000 

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни 

пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, 

избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин 
1 
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ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА 

КОНСУМАЦИЯ 
  

07010000 Картофи, пресни или охладени 1 

07020000 Домати, пресни или охладени 1 

07030000 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени 1 

07040000 
Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация 

зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени 
1 

07050000 Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени 1 

07060000 
Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и 

подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени 
1 

07070000 Краставици и корнишони, пресни или охладени 1 

07080000 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени 1 

07090000 Други зеленчуци, пресни или охладени 1 

07100000 Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени 1 

07110000 

Зеленчуци, 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 

1 

07120000 
Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резанки, смлени или на 

прах, но необработени по друг начин 
1 

07130000 
Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или 

начупени 
1 

07140000 

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и 

подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, 

пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или 

агломерирани под формата на гранули; сърцевина на с 

1 

  Глава 8   

  
ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ 

ПЪПЕШОВИ КОРИ 
  

08010000 
Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без 

черупките им или обелени 
1 

08020000 
Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или 

обелени 
1 

08030000 Банани, включително хлебните, пресни или сушени 1 

08040000 
Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни 

или сушени 
1 

08050000 Цитрусови плодове, пресни или сушени 1 

08060000 Грозде, прясно или сушено 1 

08070000 Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни 1 

08080000 Ябълки, круши и дюли, пресни 1 

08090000 
Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и 

трънки, пресни 
1 

08100000 Други плодове, пресни 1 
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08110000 
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с 

добавка на захар или други подсладители 
1 

08120000 

Плодове, 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 

1 

08130000 
Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени 

плодове или от черупкови плодове от настоящата глава 
1 

08140000 

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 
1 

  Глава 9   

  КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ   

09010000 

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; 

заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в 

сместа 
1 

09020000 Чай, дори ароматизиран 1 

09030000 Мате 1 

09040000 
Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, 

сушени, или смлени, или пулверизирани 
1 

09050000 Ванилия 1 

09060000 Канела и канелени цветове 1 

09070000 Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки) 1 

09080000 Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми 1 

09090000 
Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; 

плодове от хвойна 
1 

09100000 
Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и 

други подправки 
1 

  Глава 10   

  ЖИТНИ РАСТЕНИЯ   

10010000 Пшеница и смес от пшеница и ръж 2 

10020000 Ръж 2 

10030000 Ечемик 2 

10040000 Овес 2 

10050000 Царевица 2 

10060000 Ориз 2 

10070000 Сорго на зърна 2 

10080000 Елда, просо и канарско просо; други житни растения 2 

  Глава 11   

  
МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; 

ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН 
  

11010000 Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж 2 
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11020000 
Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от 

смес от пшеница и ръж 
2 

11030000 
Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, 

от житни растения 
2 

11040000 

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, 

сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение 

на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на 

люспи или смлени 

2 

11050000 
Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, 

от картофи 
2 

11060000 
Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от № 0713, от сагу или от 

корените или грудките от № 0714 и от продуктите от глава 8 
2 

11070000 Малц, дори печен 2 

11080000 Скорбяла и нишесте; инулин 2 

11090000 Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние 2 

  Глава 12   

  
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, 

СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ 

МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ 

  

12010000 Семена от соя, дори натрошени 2 

12020000 
Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори 

обелени или натрошени 
2 

12030000 Копра 2 

12040000 Семена от лен, дори натрошени 2 

12050000 Семена от репица или рапица, дори натрошени 2 

12060000 Семена от слънчоглед, дори натрошени 2 

12070000 Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени 2 

12080000 Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното 2 

12090000 Семена, плодове и спори, за посев 2 

12100000 
Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под 

формата на гранули; прах от хмел 
2 

12110000 

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани 

главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на 

насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори 

нарязани, натрошени или под формата на прах 

2 

12120000 

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, 

замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други 

растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида 

Cichorium intybus sativum), използвани главно за хранителни цели, 

неупоменати, нито включени другаде 

2 

12130000 
Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, 

смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули 
2 

  

 

 

ІІ-8 



1 2 3 

12140000 

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, 

детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори 

агломерирани под формата на гранули 
2 

  Глава 13   

  
ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ 

РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ 
  

13010000 
Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и 

олеорезини (например балсами) 
  

13020000 

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; 

агар -агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, 

дори модифицирани 

  

  Глава 14   

  
МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ 

РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ 

ДРУГАДЕ 

  

14010000 

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в 

кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия 

(например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени 

житни растения, избелени или боядисани, кори от липа) 

2 

14020000 Запазен за ползване   

14030000 Запазен за ползване   

14040000 Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде 2 

  Раздел ІІІ   

  

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН 

ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; 

ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ 

ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 

  

  Глава 15   

  

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН 

ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; 

ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ 

ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 

  

15010000 
Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни 

птици, различни от включените в позиции № 0209 или 1503 
1 

15020000 
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, 

различни от включените в № 1503 
1 

15030000 

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин 

и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг 

начин 
1 

15040000 
Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори 

рафинирани, но не химически променени 
1 

15050000 
Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, 

включително ланолина 
1 
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15060000 
Други видове мазнини и масла от животински произход и техните 

фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15070000 
Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15080000 
Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15090000 
Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15100000 

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори 

рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или 

фракции с масла или фракции от № 1509 
1 

15110000 
Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15120000 
Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и 

техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15130000 
Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и 

техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15140000 
Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори 

рафинирани, но не химически променени 
1 

15150000 

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и 

техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15160000 

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните 

фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, 

преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени 

по друг начин 

1 

15170000 

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни 

мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от 

настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните 

фракции от № 1516 

1 

15180000 

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, 

обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, 

продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ 

или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тез 

1 

15190000 Свободно за ползване   

15200000 Суров глицерол, глицеролови води и луги 1 

15210000 
Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от 

други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени 
1 

15220000 
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи 

мазнини или восъци от животински или растителен произход 
1 
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  Раздел ІV   

  
ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; 

БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; 

ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

  

  Глава 16   

  
ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ 

ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ 
  

16010000 
Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени 

храни на база на тези продукти 
1 

   

16020000 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 1 

16030000 
Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други 

водни безгръбначни 
1 

16040000 
Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, 

приготвени на основата на яйца от риби 
1 

16050000 
Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или 

консервирани 
1 

  Глава 17   

  ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ   

17010000 
Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в 

твърдо състояние 
1 

17020000 

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза 

(левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без 

ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори 

смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамел 

1 

17030000 Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта 1 

17040000 Захарни изделия без какао (включително белия шоколад) 1 

  Глава 18   

  КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО   

18010000 Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени 1 

18020000 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао 1 

18030000 Какаова маса, дори обезмаслена 1 

18040000 Масло, мазнина и течно масло от какао 1 

18050000 Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители 1 

18060000 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао 1 
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  Глава 19   

  
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА 

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ 

МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 

  

19010000 

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и 

дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, 

несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40% какао, 

изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито 

2 

19020000 

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други 

продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, 

юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен 
2 

19030000 
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на 

люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми 
2 

19040000 

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни 

растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) 

на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с 

изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест 

2 

19050000 

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка 

на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за 

запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и 

подобни продукти 

2 

  Глава 20   

  
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ 

ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ 
  

20010000 
Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, 

приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина 
1 

20020000 
Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет 

или с оцетна киселина 
1 

20030000 
Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или с оцетна киселина 
1 

20040000 
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006 
1 

20050000 

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от 

№ 2006 
1 

20060000 
Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, 

консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани) 
1 

20070000 

Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или 

черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени 

чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители 
1 
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20080000 

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или 

консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други 

подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде 
1 

20090000 

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, 

неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар 

или други подсладители 
1 

  Глава 21   

  РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   

21010000 

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, 

приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на 

базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители 

на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати 

1 

21020000 
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни 

микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели 
1 

21030000 
Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено 

брашно и готова горчица 
1 

21040000 
Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени 

хомогенизирани готови храни 
1 

21050000 Сладолед за консумация, дори съдържащ какао 1 

21060000 Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде 1 

  Глава 22   

  БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ   

22010000 

Води, включително естествените или изкуствените минерални води и 

газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито 

ароматизирани; лед и сняг 
1 

22020000 

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със 

захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни 

напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 
1 

22030000 Бири от малц 1 

22040000 
Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, 

различна от тази от № 2009 
1 

22050000 
Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения 

или ароматични вещества 
1 

22060000 

Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово 

вино (perry), медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от 

ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени 

другаде 

1 

22070000 

Етилов алкохол, не денатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80%  vol 

или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво 

алкохолно съдържание 
1 
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22080000 
Етилов алкохол, не денатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 

80% vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки 
1 

22090000 
Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на 

оцет, получени от оцетна киселина 
1 

  Глава 23   

  
ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ 
  

23010000 

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, 

риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за 

консумация от човека; пръжки 
2 

23020000 

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на 

гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на 

житни или бобови растения 
2 

23030000 

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, 

резанки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от 

производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от 

спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули 

2 

23040000 
Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на соевото масло 
2 

23050000 
Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло 
2 

23060000 

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или 

масла, различни от тези в № 2304 или 2305 
2 

23070000 Винени утайки; суров винен камък (тригия) 2 

23080000 

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 
2 

23090000 Препарати от видовете, използвани за храна на животни 2 

  Глава 24   

  ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА   

24010000 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн 1 

24020000 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн 

или от заместители на тютюна 
1 

24030000 

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; 

„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и 

сокове 
1 
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 Раздел V  

 МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ  

  Глава 25   

  СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ   

25010000 

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев 

хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с 

добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода 
2 

25020000 Непържени железни пирити 2 

25030000 
Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и 

колоидната сяра 
2 

25040000 Естествен графит 2 

25050000 
Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на 

металоносните пясъци от глава 26 
2 

25060000 

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или 

само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с 

квадратна или правоъгълна форма 
2 

25070000 Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани 2 

25080000 

Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), 

андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или 

динасова пръст 
2 

25090000 Креда 2 

25100000 
Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и 

фосфатирани креди 
2 

25110000 
Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), 

дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816 
2 

25120000 

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и 

други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, 

непревишаваща 1, дори калцинирани 
2 

25130000 
Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени 

абразиви, дори термично обработени 
2 

25140000 
Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, 

на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 
2 

25150000 

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа 

на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-

голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион 

или по друг начин, на блокове или на плочи с к 

2 

25160000 

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа 

на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани 

с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или 

правоъгълна форма 

2 
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25170000 

Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно 

за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други 

видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; 

макадам от шлаки или от други подобни промишлени 

2 

25180000 

Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо 

дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на 

плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с 

помощта на свързващи вещества 

2 

25190000 

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; 

калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори 

съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; 

друг магнезиев оксид, дори чист 

2 

25200000 
Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или 

съдържащи малки количества ускорители или забавители 
2 

25210000 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент 2 

25220000 
Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и 

калциевия хидроксид от № 2825 
2 

25230000 
Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори 

оцветени 
2 

25240000 Азбест 2 

25250000 
Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; 

отпадъци от слюда 
2 

25260000 
Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг 

начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк 
2 

25270000 Запазен за ползване 2 

25280000 

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с 

изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена 

борна киселина, съдържаща максимално 85% Н3ВО3 в сухо вещество 
2 

25290000 Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат) 2 

25300000 Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде 2 

  Глава 26   

  РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ   

26010000 
Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни 

пирити (пиритни пепели) 
2 

26020000 

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите 

манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20% или 

повече манган, изчислен върху сух продукт 
2 

26030000 Медни руди и техните концентрати 2 

26040000 Никелови руди и техните концентрати 2 

26050000 Кобалтови руди и техните концентрати 2 
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26060000 Алуминиеви руди и техните концентрати 2 

26070000 Оловни руди и техните концентрати 2 

26080000 Цинкови руди и техните концентрати 2 

26090000 Калаени руди и техните концентрати 2 

26100000 Хромови руди и техните концентрати 2 

26110000 Волфрамови руди и техните концентрати 2 

26120000 Уранови или ториеви руди и техните концентрати 2 

26130000 Молибденови руди и техните концентрати 2 

26140000 Титанови руди и техните концентрати 2 

26150000 Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати 2 

26160000 Руди на благородните метали и техните концентрати 2 

26170000 Други руди и техните концентрати 2 

26180000 
Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или 

стомана 
2 

26190000 
Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от 

производството на чугун, желязо или стомана 
2 

26200000 

Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на 

чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни 

съединения 
2 

26210000 
Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; 

пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци 
2 

  Глава 27   

  
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ 

ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; 

МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ 

  

27010000 
Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, 

получени от каменни въглища 
2 

27020000 Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар 2 

27030000 Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран 2 

27040000 
Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори 

агломерирани; ретортен въглен 
2 

27050000 
Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с 

изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди 
1 

27060000 

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални 

катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително 

възстановените катрани 
1 

27070000 

Масла и други продукти, получени при дестилацията на 

високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в 

които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на 

неароматните 

1 
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27080000 
Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други 

минерални катрани 
1 

27090000 Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали 1 

27100000(¹) 

Нефт и нефтопродукти, получени от битуминозни минерали (освен 

необработените); продукти съдържащи 70% мас.или повече нефт или 

нефтопродукти, получени от битуминозни минерали, при което тези 

нефтопродукти се явяват основна съставна част на продукти, неупоменати 

нито включени другаде; отработени нефтопродукти, съдържащи основно 

нефт или битуминозни минерали 

1 

27101200(¹) 

Леки дестилати и продукти, получени от нефт или битуминозни минерали, 

90% об.или повече, които включвайки загубите се дестилират при 

температура 210ºС по метода  ASTM D 86(освен продуктите съдържащи 

биодизел) 

1 

27101900(¹) 
Средни дестилати и продукти, получени от нефт или битуминозни 

минерали не съдържащи биодизел, не включени и неупоменати другаде 
1 

27102000(¹) 

Нефт и нефтопродукти (освен необработените), получени от битуминозни 

минерали и продукти неупоменати и невключени другаде, съдържащи 70% 

мас.или повече нефт или нефтопродукти, получени от битуминозни 

минерали, при което тези нефтопродукти се явяват основа съставна част на 

продукта съдържащ биодизел (освен отработените нефтопродукти) 

1 

27109100(¹) 
Отработени нефтопродукти, съдържащи полихлорбифенили (РСВs), 

полихлортерфенили (РСТs) или полибромбифенили (РВВs) 
1 

27109900(¹) 

Отработени нефтопродукти, съдържащи основно нефт или нефтопродукти 

получени от битуминозни минерали (освен нефтопродукти съдържащи 

полихлорбифенили (РСВs) полихлортерфенили (РСТs) или 

полибромбифенили (РВВs) 

1 

27110000 Нефтен газ и други газообразни въглеводороди 1 

27120000 

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack 

wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и 

подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени 
1 

27130000 
Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от 

масла от битуминозни минерали 
1 

27140000 
Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; 

асфалтити и асфалтени скали 
1 

27150000 

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, 

минерален катран или пек от минерален катран (например битумни 

замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“) 
1 

27160000 Електрическа енергия 1 

27210000(²) Бял спирт (тежък бензин) 1 

27220000(²) Бензин специален, н.у.д. 1 

27230000(²) Бензин авиационен 1 
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27240000(²) 
Бензин моторен без съдържание на олово (съдържанието на олово 0,013 г/л 

или по-малко) 
1 

27250000(²) 
Бензин моторен, със съдържание на олово (съдържанието на олово е 

повече от 0,013 г/л) 
1 

27260000(²) Гориво авиационно, леко (тип бензин) 1 

27290000(²) Масла леки, от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

27310000(²) Гориво авиационно, турбинно, тип средно-тежки масла 1 

27320000(²) Газ за осветление 1 

27390000(²) Масла средно тежки, от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

27410000(²) Гориво дизелово 1 

27420000(²) Газьол, н.у.д. 1 

27430000(²) Мазут, много лек 1 

27440000(²) Мазут, тежък 1 

27450000(²) Масла смазочни, отработени 1 

27460000(²) Масла смазочни, неотработени 1 

27490000(²) Масла тежки от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

  Раздел VІ   

  
ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ 

СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ 
  

  Глава 28   

  

НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ 

ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА 

РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ 

НА ИЗОТОПИ 

  

28010000 Флуор, хлор, бром и йод 1 

28020000 Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра 1 

28030000 
Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито 

включени другаде) 
1 

28040000 Водород, благородни газове и други неметални елементи 1 

28050000 
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, 

дори смесени или сплавени помежду си; живак 
1 

28060000 Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина 1 

28070000 Сярна киселина; олеум 1 

28080000 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини 1 
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28090000 
Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с 

определен или неопределен химичен състав 
1 

28100000 Борни оксиди; борни киселини 1 

28110000 
Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения 

на неметалните елементи 
1 

28120000 Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи 1 

28130000 Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид 1 

28140000 Амоняк, безводен или във воден разтвор 1 

28150000 
Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или 

калиев пероксид 
1 

28160000 
Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на 

стронция или бария 
1 

28170000 Цинков оксид; цинков пероксид 1 

28180000 
Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; 

алуминиев оксид; алуминиев хидроксид 
1 

28190000 Хромови оксиди и хидроксиди 1 

28200000 Манганови оксиди 1 

28210000 
Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70% 

или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3) 
1 

28220000 Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди 1 

28230000 Титанови оксиди 1 

28240000 Оловни оксиди; миний и оранжев миний 1 

28250000 
Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други 

неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите 
1 

28260000 
Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни 

флуорни соли 
1 

28270000 
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; 

йодиди и оксийодиди 
1 

28280000 Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити 1 

28290000 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати 1 

28300000 Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав 1 

28310000 Дитионити и сулфоксилати 1 

28320000 Сулфити; тиосулфати 1 

28330000 Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати) 1 

28340000 Нитрити; нитрати 1 

28350000 
Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; 

полифосфати, с определен или неопределен химичен състав 
1 

28360000 
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев 

карбонат, съдържащ амониев карбамат 
1 
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28370000 Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди 1 

283800000 Свободно за ползване 1 

28390000 Силикати; технически силикати на алкалните метали 1 

28400000 Борати; пероксоборати (перборати) 1 

28410000 Соли на оксометалните или пероксометалните киселини 1 

28420000 

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините 

(включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен 

състав), с изключение на азидите 
1 

28430000 

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични 

съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен 

състав; амалгами на благородни метали 
1 

28440000 

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително 

разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и 

техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти 
1 

28450000 
Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или 

органични съединения с определен или неопределен химичен състав 
1 

28460000 
Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия 

или на скандия или на техните смеси 
1 

28470000 Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид 1 

28480000 
Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на 

ферофосфорите 
1 

28490000 Карбиди с определен или неопределен химичен състав 1 

28500000 
Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен 

химичен състав, различни от карбидите от № 2849 
1 

28510000 Свободно за ползване   

28520000 
Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с 

неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите 
1 

28530000 

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, 

проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух 

(включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен 

въздух; амалгами, без тези на благородните метали 

1 

  Глава 29   

  ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ   

29010000 Ациклени въглеводороди 1 

29020000 Циклени въглеводороди 1 

29030000 Халогенопроизводни на въглеводородите 1 

29040000 
Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори 

халогенирани 
1 
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29050000 
Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29060000 
Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29070000 Феноли; фенолни алкохоли 1 

29080000 
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на 

фенолните алкохоли 
1 

29090000 

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни 

пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с 

неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29100000 
Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в 

пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29110000 
Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални 

групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29120000 
Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; 

циклени полимери на алдехидите; параформалдехид 
1 

29130000 
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от 

№ 2912 
1 

29140000 
Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални 

групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29150000 

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, 

халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, 

нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29160000 

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени 

монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29170000 

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29180000 

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни 

функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29190000 
Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително 

лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29200000 

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с 

изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните 

халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29210000 Съединения с аминна функционална Глава 1 

29220000 Аминосъединения с кислородни функционални групи 1 

29230000 
Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други 

фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав 
1 
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29240000 
Съединения с карбоксиамидна функционална глава; съединения на 

въглеродната киселина с амидна функционална глава 
1 

29250000 
Съединения с карбоксилимидна функционална глава (включително 

захарина и неговите соли) или с аминна функционална глава 
1 

29260000 Съединения с нитрилна функционална глава 1 

29270000 Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения 1 

29280000 Органични производни на хидразина или на хидроксиламина 1 

29290000 Съединения с други азотни функционални групи 1 

29300000 Органични тиосъединения 1 

29310000 Други органоминерални съединения 1 

29320000 Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми 1 

29330000 Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми 1 

29340000 
Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен 

химичен състав; други хетероциклени съединения 
1 

29350000 Сулфонамиди 1 

29360000 

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез 

(включително и естествените концентрати), както и техните производни, 

използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във 

всякакви разтвори 

1 

29370000 

Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или 

възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, 

включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно 

като хормони 

1 

29380000 
Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, 

етери, естери и други производни 
1 

29390000 
Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, 

техните соли, етери, естери и други производни 
1 

29400000 

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, 

глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и 

техните соли, различни от продуктите от № 2937, 2938 или 2939 
1 

29410000 Антибиотици 1 

29420000 Други органични съединения 1 

 Глава 30  

 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ  

30010000 

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, 

дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от 

техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; 

други субстанции от човешки или животински продукти 

1 
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30020000 

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, 

профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни 

съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по 

биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми  

1 

30030000 

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), 

съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични 

или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито 

пригодени за продажба на дребно 

1 

30040000 

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), 

съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за 

терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози 

(включително тези за трансдермално приложение) или пригодени 

1 

30050000 

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, 

пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични 

субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, 

хирургически, стоматологични или ветеринарни цели 

1 

30060000 
Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от 

настоящата група 
1 

  Глава 31   

  ТОРОВЕ   

31010000 

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си 

или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или 

химична обработка на продукти от животински или растителен произход 
2 

31020000 Минерални или химични азотни торове 2 

31030000 Минерални или химични фосфорни торове 2 

31040000 Минерални или химични калиеви торове 2 

31050000 

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от 

подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от 

настоящата глава, представени под формата на таблетки или други 

подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 k 

2 

  Глава 32   

  
ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ 

ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; 

БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА 

  

32010000 
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, 

естери и други производни 
1 

32020000 

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; 

дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; 

ензимни препарати за предварително дъбене 
1 
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32030000 

Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително 

багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), 

дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от 

настоящата глава, на базата на багрилни вещества 

1 

32040000 

Синтетични органични оцветители, с определен или неопределен химичен 

състав; препарати на базата на синтетични органични оцветители; 

синтетични органични продукти от видовете, използвани като 

луминесцентни флуоресцентни вещества или като луминофори, с 

определен или неопределен химичен състав (с изключение на препаратите 

от позиции 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 и 3215) 

1 

32050000 
Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата 

глава, на базата на оцветителни лакове 
1 

32060000 

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от 

настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични 

продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен 

химичен състав 

1 

32070000 

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи 

емайли и гланцове, ангоби, течни лустра и подобни препарати за 

керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити 

и други стъкла под формата на прах, гранули, пласт 

1 

32080000 

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически 

модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в 

неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава 
1 

32090000 

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически 

модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във 

водна среда 
1 

32100000 
Други бои и лакове; приготвени водни пигменти от видовете, използвани 

за повърхностна дообработка на кожи 
1 

32110000 Сикативни препарати 1 

32120000 

Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в 

неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, 

използвани за производството на бои (включително емайли); фолио за 

печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, неупоменати, 

нито включени другаде, предварително опаковани под формата или в 

опаковки за продажба на дребно 

1 

32130000 

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на 

нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, 

шишенца, панички и други подобни 
1 

32140000 

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани 

при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в 

зидарството 
1 

32150000 
Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори 

концентрирани или в твърдо състояние 
1 
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  Глава 33   

  
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ 

ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ 
  

33010000 

Етерични масла (съдържащи или не терпени), включително конкретни и 

абсолютни; резиноиди; екстрахирани етерични масла; концентрати от 

етерични масла в мазнини, нелетливи масла, восъци или подобни 

продукти, получени по метода на енфураж или мацерация; терпенови 

странични продукти за възпиране на етерични масла; Водни дестилати и 

водни разтвори на етерични масла 

1 

33020000 

Смеси от ароматни вещества и смеси, включително алкохолни разтвори, на 

базата на едно или повече такива вещества, използвани като промишлени 

суровини; други препарати на базата на аромати, използвани за 

производството на напитки 

1 

33030000 Парфюми и тоалетни води 1 

33040000 

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за 

поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително 

препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на 

слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр 

1 

33050000 Препарати за поддържане на косата 1 

33060000 

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, 

включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните 

протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), 

представени в единични опаковки за продажба на дребно 

1 

33070000 

Средства, използвани преди, по време на или след бръснене, дезодоранти 

за индивидуална употреба, препарати за баня или душ, препарати за 

отстраняване на косми и други парфюмерийни, козметични или тоалетни 

препарати, неупоменати, нито включени другаде; дезодоранти за 

помещения, ароматизирани или неароматизирани, със или без 

дезинфекционни свойства 

1 

  Глава 34   

  

САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, 

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ 

ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ 

ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА 

МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА 

ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС 

  

34010000 

Сапун; Повърхностноактивни органични вещества и средства, използвани 

като сапуни под формата на пръти, парчета или под формата на формовани 

изделия, съдържащи или несъдържащи сапун; повърхностноактивни 

органични вещества и средства за почистване на кожата под формата на 

течност или сметана и предварително опаковани за продажба на дребно, 

съдържащи или несъдържащи сапун; хартия, памучна вата, филц или филц 

и нетъкани материали, импрегнирани или покрити със сапун или препарат 

 

1 
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34020000 

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); 

повърхностно активни препарати, перилни препарати (включително 

спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, 

различни от включените в № 3401 

1 

34030000 

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, 

препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против 

корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и 

препарати за омасляване на текстилни материали, нам 

1 

34040000 Изкуствени восъци и восъчни препарати 1 

34050000 

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на 

каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и 

подобни препарати (дори под формата на хартия, вата, филц, нетъкан 

текстил, порести пластмаси или порест каучук, н 

1 

34060000 Свещи, вощеници и подобни артикули 1 

34070000 

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); 

състави, наречени „зъболекарски восъци“, представени в асортименти, в 

опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в 

подобни форми; други състави, използвани в 

1 

  Глава 35   

  
БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА 

МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; 

ЕНЗИМИ 

  

35010000 Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила 1 

35020000 

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, 

получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80% протеини от 

суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на 

албумините 

1 

35030000 

Желатини (включително представените под формата на изрязани 

квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или 

оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински 

произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501 

1 

35040000 

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните 

производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, 

обработени или не с хром 
1 

35050000 

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например 

желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата 

на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани 

скорбяла или нишесте 

1 

35060000 

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, 

употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с 

нетно тегло, непревишаващо 1 kg 
1 

35070000 Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде 1 
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  Глава 36   

  
БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; 

КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

36010000 Барути 1 

36020000 Експлозиви, различни от барутите 1 

36030000 
Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни 

капсули; възпламенители; електрически детонатори 
1 

36040000 
Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, 

сигнални огньове и други пиротехнически артикули 
1 

36050000 Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604 1 

36060000 
Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от 

възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава 
1 

  Глава 37   

  ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ   

37010000 

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни 

филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, 

неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално 

проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки 

1 

37020000 

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, 

картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за 

моментално проявяване и изготвяне на снимки 
1 

37030000 Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил 1 

37040000 
Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, 

но непроявени 
1 

37050000 
Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от 

кинематографските филми 
1 

37060000 
Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със 

зарегистриран звук или само със зарегистриран звук 
1 

37070000 

Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, 

лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за 

фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, 

готови за употреба 

1 

  Глава 38   

  
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
  

38010000 

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на 

базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, 

плочки или други полуфабрикати 
2 

38020000 
Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински 

въглен, включително обеднен животински въглен 
2 
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38030000 Талово масло, дори рафинирано 1 

38040000 

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори 

концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително 

лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803 
1 

38050000 

Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна 

дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод и 

други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на 

иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло 

1 

38060000 
Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и 

масла от колофон; разтопени смоли 
1 

38070000 

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен 

метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и 

подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или 

растителните катрани 

2 

38080000 

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, противосмукачки и 

регулатори на растежа на растенията, дезинфектанти и други подобни, 

представени във форми или опаковки за продажба на дребно или 

представени като готови препарати или продукти (например ленти, 

обработени със сяра, фитили и свещи; хартия лепкава от мухи) 

1 

38090000 

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или 

фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати 

за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството 

на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито 

включени другаде 

1 

38100000 

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и 

други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на 

металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал 

и от други материали. 

1 

38110000 

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, 

предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на 

вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за 

минерални масла (включително за бензин) или за други течности 

1 

38120000 

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни 

пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени 

другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за 

каучук или пластмаси 

1 

38130000 Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби 1 

38140000 
Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито 

включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове 
1 

38150000 
Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни 

препарати, неупоменати, нито включени другаде 
1 

38160000 
Огнеупорни, цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни 

огнеупорни смеси, различни от продуктите от № 3801 
2 
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38170000 
Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в 

№ 2707 или 2902 
1 

38180000 

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под 

формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични 

съединения, легирани с оглед използването им в електрониката 
1 

38190000 

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за 

хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от 

битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70% тегловно 
1 

38200000 Антифризи и препарати против заскрежаване 1 

38210000 

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително 

вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински 

клетки 
1 

38220000 

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, 

приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени 

върху носител, различни от посочените в № 3002 или 3006; сертифицирани 

еталонни материали 

1 

38230000 
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при 

рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли 
1 

38240000 

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и 

препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея 

промишлености (включително смесите от естествени продукти), 

неупоменати, нито включени другаде 

1 

38250000 

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, 

неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от 

отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата 

глава 

1 

38260000 
Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла 

от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70% тегловно 
1 

 Раздел VІІ  

 
ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И 

КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ 
 

  Глава 39   

  ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ   

39010000 Полимери на етилена в първични форми 1 

39020000 Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми 1 

39030000 Полимери на стирена в първични форми 1 

39040000 
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в 

първични форми 
1 

39050000 
Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични 

форми; други винилови полимери в първични форми 
1 

39060000 Акрилови полимери в първични форми 1 
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39070000 

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; 

поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в 

първични форми 
1 

39080000 Полиамиди в първични форми 1 

39090000 Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми 1 

39100000 Силикони в първични форми 1 

39110000 

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, 

полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата 

глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми 
1 

39120000 
Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени 

другаде, в първични форми 
1 

39130000 

Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани 

естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни 

на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични 

форми 

1 

39140000 
Обменители на йони на основата на полимерите от № 3901 до 3913, в 

първични форми 
1 

39150000 Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси 1 

39160000 

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния 

разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с 

повърхностна обработка, но необработени по друг начин 
1 

39170000 
Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например 

свръзки, колена, муфи) 
1 

39180000 

Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под 

формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, 

определени в забележка 9 от настоящата глава 
1 

39190000 
Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други 

плоски форми, дори на роли 
1 

39200000 

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, 

неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с 

други материали 
1 

39210000 Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини 1 

39220000 

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните 

седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или 

хигиенни артикули 
1 

39230000 
Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, 

капаци, капсули и други приспособления за затваряне 
1 

    1 

39240000 
Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни 

потреби и хигиенни или тоалетни артикули 
1 

39250000 
Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито 

включени другаде 
1 
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39260000 
Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 

3914 
1 

  Глава 40   

  КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ   

40010000 
Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични 

естествени гуми в първични форми или на плочи, листове или ленти 
1 

40020000 

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични 

форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с 

продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове 

или ленти 

1 

40030000 Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти 1 

40040000 
Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на 

прах или гранули 
1 

40050000 
Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, 

листове или ленти 
1 

40060000 
Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например 

дискове, шайби), от невулканизиран каучук 
1 

40070000 Нишки и въжета от вулканизиран каучук 1 

40080000 
Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден 

каучук 
1 

40090000 
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук, дори с 

принадлежности (например свръзки, колена, муфи) 
1 

40100000 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук 1 

40110000 Пневматични гуми от каучук, нови 1 

40120000 
Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, 

протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук 
1 

40130000 Вътрешни гуми от каучук 1 

40140000 
Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от 

невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук 
1 

40150000 

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без 

пръсти и ръкавици с един пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за 

всякакъв вид употреба 
1 

40160000 Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук 1 

40170000 
Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, включително 

отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук 
1 
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 Раздел VІІІ  

 

КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ 

МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; 

ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА 

 

  Глава 41   

  КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)   

41010000 

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от 

еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени 

1 

1 2 3 

41020000 

Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от 

тези, които са изключени със забележка 1, буква в) 

1 

41030000 

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от 

тези, които са изключени със забележка 1, буква б 

1 

41040000 

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) 

и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг 

начин 
1 

41050000 
Дъбени или „crust“ овчи кожи, обезкосмени, дори цепени, но не 

обработени по друг начин 
1 

41060000 
Дъбени или „crust“ кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но 

не обработени по друг начин 
1 

41070000 

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително 

пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и 

от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114 
1 

41120000 

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително 

пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от 

№ 4114 
1 

41130000 

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, 

включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни 

от тези от № 4114 
1 

41140000 

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-

формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; 

метализирани кожи 
1 

41150000 

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове 

или ленти, дори навити на рула; изрезки и други отпадъци от обработени 

кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени 

изделия; стърготини, прах и брашно от кожа 

1 
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  Глава 42   

  
КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; 

ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА 

  

42010000 

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително 

ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла 

за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали 
1 

42020000 

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за 

документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за 

фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други 

подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и 

1 

42030000 
Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена 

кожа 
1 

42040000 Свободно за ползване 1 

42050000 Други изделия от естествена или възстановена кожа 1 

42060000 
Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от 

сухожилия 
1 

  Глава 43   

  
КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ 

КОЖУХАРСКИ КОЖИ 
  

43010000 

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и 

други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите 

кожи от № 4101, 4102 или 4103 
1 

43020000 

Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, 

опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или 

съединени (но не посредством други материали), различни от включените в 

№ 4303 

1 

43030000 Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи 1 

43040000 Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи 1 

  Раздел ІХ   

  
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; 

ВЪГЛИЩА ДЪРВЕНИ; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ 

КОРК;ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАСКИ ИЗДЕЛИЯ 

  

  Глава 44   

  
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; 

ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА 
  

44010000 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или 

подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени 

стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на 

трупчета, брикети, топчета или в подобни форми 

2 

44020000 
Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори 

агломерирани 
2 
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44030000 

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, 

двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на 

квадрат или правоъгълник 
2 

44040000 

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и 

подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен 

надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и 

нито обработен по някакъв друг начин дървен материал з 

2 

44050000 Дървесен талаш; дървесно брашно 2 

44060000 Дървени траверси за железопътни или подобни линии 2 

44070000 

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 

нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина 

над 6 mm 
2 

44080000 

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест 

дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен 

слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, 

нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, с или без крайни стави 

2 

44090000 

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), 

профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан 

под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или 

обработен по подобен начин) по дължината на един или на който и да е от 

краищата или равнините, рендосани или не, с или без крайни връзки 

2 

44100000 

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“(OSB) и 

подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други 

дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други 

органични свързващи вещества 

2 

44110000 
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, 

дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества 
2 

44120000 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал 2 

44130000 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили 2 

44140000 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни 2 

44150000 

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; 

дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други 

товароносители от дърво; дървени подпори за палети 
2 

44160000 
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен 

материал, включително заготовките за дъги 
2 

44170000 

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за 

метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от 

дървен материал 
2 

44180000 

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително 

порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и 

покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал 
2 
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44190000 Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал 2 

44200000 

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и 

калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен 

материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; 

артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал 

2 

44210000 Други изделия от дървен материал 2 

  Глава 45   

  КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ   

45010000 
Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци от корк; 

натрошен, гранулиран или пулверизиран корк 
2 

45020000 

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна форма или 

представен под формата на кубове, плочи, листове или ленти с квадратна 

или правоъгълна форма (включително заготовките за тапи с незаоблени 

краища) 

2 

45030000 Изделия от естествен корк 2 

45040000 
Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от 

агломериран корк 
2 

  Глава 46   

  ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ   

46010000 

Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на 

ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за 

плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори 

завършени (например рогозки, изтривалки и решетки) 

2 

46020000 

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за 

плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; 

изделия от луфа 
2 

  Раздел Х   

  

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ 

ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИИ ИЛИ КАРТОН ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ);ХАРТИЯ, КАРТОН И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

  

  Глава 47   

  
ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ 

ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ) 

  

47010000 Механична дървесна маса 1 

47020000 Химична дървесна маса за разтваряне 1 

47030000 
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за 

разтваряне 
1 

47040000 Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне 1 
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47050000 
Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична 

обработка 
1 

47060000 
Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци 

и остатъци) или от други влакнести целулозни материали 
1 

47070000 Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци) 1 

  Глава 48   

  
ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ 

ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН 
  

48010000 Вестникарска хартия, на роли или на листове 1 

48020000 

Хартия и непокрити картони, използвани за писане, печатане или други 

графични цели, и неперфорирани карти и неперфорирани хартиени ленти, 

на рула или правоъгълни (включително квадратни) листове от всякакъв 

размер (различни от вестникарска хартия от позиция 4801 и хартия от 

позиция 4803); хартия и картон за ръчно оцветяване 

1 

48030000 

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на 

салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на 

салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна 

употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна 

1 

48040000 
Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листове, 

различни от тези в № 4802 или 4803 
1 

48050000 

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, 

непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от 

посочените в забележка 3 от настоящата глава 
1 

48060000 

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви 

хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни 

или полупрозрачни, на роли или на листове 
1 

48070000 

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, 

непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на 

листове 
1 

48080000 

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, 

плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, 

различни от хартиите от № 4803 
1 

48090000 

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или 

типографска хартия (включително покритите, намазаните или 

импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за 

офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листове 

1 

48100000 

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин 

или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с 

изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, 

повърхностно декорирани или печатани, на роли или 

1 

48110000 

Хартия, картон, целулозна вата и лента от целулозни влакна, покрити, 

импрегнирани, ламинирани, боядисани или декорирани, напечатани или 

напечатани на ролки или правоъгълни, включително квадратни листове от 

всякакъв размер (с изключение на стоките от позиции 4803, 4809 или 4810) 

1 
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48120000 Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса 1 

48130000 Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички 1 

48140000 
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за 

прозорци 
1 

48150000 Свободно за ползване 1 

48160000 

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или 

типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от 

восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии 
1 

48170000 

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички 

за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от 

хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция 
1 

48180000 

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от 

целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни 

цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във 

формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, з 

1 

48190000 

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, 

целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за 

канцеларски цели, за магазини или подобни 
1 

48200000 

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за 

квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от 

листове за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, 

класьори, подвързии (с подвижни листове и други), папки з 

1 

48210000 Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не 1 

48220000 
Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, 

хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени 
1 

48230000 

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, 

изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, 

целулозна вата или платна от целулозни влакна 
1 

  Глава 49   

  

ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА 

ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ 

ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ 

  

49010000 Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листове 1 

49020000 
Вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или 

съдържащи рекламни материали 
1 

49030000 
Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, 

предназначени за деца 
1 

49040000 Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не, дори подвързани 1 
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49050000 
Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни 

карти, топографски планове и глобуси 
1 

49060000 

Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други промишлени, 

търговски, топографски или подобни планове и чертежи в оригинал, ръчно 

изработени; ръкописни текстове; фотографски копия върху чувствителна 

хартия и получени с индиго копия на горепосочените 

1 

49070000 

Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обръщение или 

предназначени да бъдат в обръщение в страната, в която имат или ще имат 

призната номинална стойност; гербована хартия; банкноти; чекове, акции 

или облигации и подобни ценни книжа 

1 

49080000 Превадки от всякакъв вид 1 

49090000 

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани 

пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, 

гарнитури или апликации 
1 

49100000 
Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на 

блокове с откъсващи се листове 
1 

49110000 
Други печатни произведения, включително картини, гравюри и 

фотографии 
1 

  Раздел ХІ   

  ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ   

  Глава 50   

  ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА   

50010000 Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене 1 

50020000 Сурова коприна („греж“) (неусукана) 1 

50030000 
Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за 

свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали) 
1 

50040000 
Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени 

отпадъци), непригодени за продажба на дребно 
1 

50050000 
Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на 

дребно 
1 

50060000 
Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, 

пригодени за продажба на дребно; нишки от Месина 
1 

50070000 Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 1 

  Глава 51   

  
ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И 

ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ 
  

51010000 Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни 1 

51020000 Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни 1 

51030000 

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, 

включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените 

отпадъци 
1 
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51040000 Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми 1 

51050000 
Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни 

(включително безразборно камгарирана вълна) 
1 

51060000 Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно 1 

51070000 Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно 1 

51080000 
Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, 

непригодени за продажба на дребно 
1 

51090000 
Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба 

на дребно 
1 

51100000 
Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително 

обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно 
1 

51110000 Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми 1 

51120000 Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми 1 

51130000 Тъкани от груби животински косми или от конски косми 1 

  Глава 52   

  ПАМУК   

52010000 Памук, некардиран, нито пениран 1 

52020000 
Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 
1 

52030000 Памук, кардиран или пениран 1 

52040000 Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно 1 

52050000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% 

или повече памук, непригодени за продажба на дребно 
1 

52060000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-

малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно 
1 

52070000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на 

дребно 
1 

52080000 
Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, 

непревишаващо 200 g/m² 
1 

52090000 
Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, 

превишаващо 200 g/m² 
1 

52100000 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени 

предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, 

непревишаващо 200 g/m² 
1 

52110000 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени 

предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, 

превишаващо 200 g/m² 
1 

52120000 Други памучни тъкани 1 
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  Глава 53   

  
ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА 

ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА 
  

53010000 
Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен 

(включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 
1 

53020000 

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и 

отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 
1 

53030000 

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и 

рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от 

тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 

1 

5304000 Свободно за ползване 1 

53050000 

Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и 

други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, 

необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези 

влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 

1 

53060000 Прежди от лен 1 

53070000 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 1 

53080000 Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди 1 

53090000 Тъкани от лен 1 

53100000 Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 1 

53110000 Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди 1 

  Глава 54   

  
СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ 

ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

54010000 
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за 

продажба на дребно 
1 

54020000 

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени 

за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с 

линейна плътност, по-малка от 67 dtex 
1 

54030000 

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени 

за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с 

линейна плътност, по-малка от 67 dtex 
1 

54040000 

Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 

67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и 

подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни 

материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm 

1 
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54050000 

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 

67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и 

подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни 

материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm 

1 

54060000 
Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните 

конци), пригодени за продажба на дребно 
1 

54070000 
Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени 

от продуктите от № 5404 
1 

54080000 
Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени 

от продуктите от № 5405 
1 

  Глава 55   

  ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА   

55010000 Кабели от синтетични нишки 1 

55020000 Кабели от изкуствени нишки 1 

55030000 
Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито 

обработени по друг начин за предене 
1 

55040000 
Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито 

обработени по друг начин, за предене 
1 

55050000 
Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, 

отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци) 
1 

55060000 
Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг 

начин, за предене 
1 

55070000 
Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг 

начин, за предене 
1 

55080000 
Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори 

пригодени за продажба на дребно 
1 

55090000 
Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), 

непригодени за продажба на дребно 
1 

55100000 
Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), 

непригодени за продажба на дребно 
1 

55110000 
Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от 

шевните конци), пригодени за продажба на дребно 
1 

55120000 
Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или 

повече синтетични щапелни влакна 
1 

55130000 

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 

85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, 

непревишаващо 170 g/m² 
1 

55140000 

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 

85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, 

превишаващо 170 g/m² 
1 

55150000 Други тъкани от синтетични щапелни влакна 1 

55160000 Тъкани от изкуствени щапелни влакна 1 

  

 

 

ІІ-42 



1 2 3 

  Глава 56   

  

ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; 

АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО 

  

56010000 

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с 

дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от 

текстилни материали 
1 

56020000 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани 1 

56030000 
Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити 

или ламинирани 
1 

56040000 

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и 

подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити 

или обвити с каучук или с пластмаси 
1 

56050000 

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни 

прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани 

с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал 
1 

56060000 

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, 

различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски 

косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“ 
1 

56070000 
Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, 

промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси 
1 

56080000 

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от 

канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и 

други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали 
1 

56090000 

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, 

от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени 

другаде 
1 

  Глава 57   

  
КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 
  

57010000 
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или 

ненавързан влас, дори конфекционирани 
1 

57020000 

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, 

нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, 

наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни 

килими 

1 

57030000 
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори 

конфекционирани 
1 

57040000 
Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори 

конфекционирани 
1 

57050000 
Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори 

конфекционирани 
1 
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  Глава 58   

  
СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; 

ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ 
  

58010000 
Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от 

артикулите от № 5802 или 5806 
1 

58020000 
Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806; тъфтинг изделия, 

различни от продуктите от № 5703 
1 

58030000 Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 5806 1 

58040000 

Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените 

изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от 

артикулите от № 6002 до 6006 
1 

58050000 

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и 

други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с 

кръстосан бод), дори конфекционирани 
1 

58060000 
Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от 

основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило 
1 

58070000 
Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, 

на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани 
1 

58080000 

Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и аналогични 

орнаментни артикули, на парче без бродерия, различни от тези от 

трикотаж; пискюли, помпони и подобни артикули 
1 

58090000 

Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от 

метализирани текстилни прежди от № 5605, от видовете, използвани за 

облекло, мебелиране или за подобни употреби, неупоменати, нито 

включени другаде 

1 

58100000 Бродерии на парче, на ленти или на мотиви 1 

58110000 

Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече 

слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, 

капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810 
1 

   

  Глава 59   

  
ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ 

ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

59010000 

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, 

употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, 

производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна 

или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за ри 

1 

59020000 

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока 

здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от 

вискозна коприна 
1 

59030000 
Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, 

различни от тези от № 5902 
1 

59040000 
Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или 

от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани 
1 
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59050000 Стенни облицовки от текстилни материали 1 

59060000 Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902 1 

59070000 
Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за 

театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения 
1 

59080000 

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за 

лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се 

чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното 

производство, дори импрегнирани 

1 

59090000 
Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори 

армирани или с допълнения от други материали 
1 

59100000 

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, 

дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или 

подсилени с метал или с други материали 
1 

59110000 
Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в 

забележка 7 на настоящата глава 
1 

  Глава 60   

  ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ   

60010000 
Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и 

хавлиени платове, трикотажни 
1 

60020000 

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи 

тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, 

различни от тези от № 6001 
1 

60030000 
Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези 

от № 6001 или 6002 
1 

60040000 

Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи 

тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, 

различни от тези от № 6001 
1 

60050000 
Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за 

галониране), различни от тези от № 6001 до 6004 
1 

60060000 Други трикотажни платове 1 

  Глава 61   

  
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ 

ПЛЕТЕНИ 
  

61010000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни 

или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103 
1 

61020000 

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни 

или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от 

№ 6104 
1 

61030000 

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, 

панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските 

гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета 
1 
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61040000 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, 

панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси 

панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или 

плетени, за жени или момичета 

1 

61050000 Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета 1 

61060000 
Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени 

или момичета 
1 

61070000 
Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и 

подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета 
1 

61080000 

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, 

домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или 

момичета 
1 

61090000 
Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или 

плетени 
1 

61100000 
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или 

плетени 
1 

61110000 Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета 1 

61120000 
Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, 

трикотажни или плетени 
1 

61130000 Облекла, изработени от трикотажни платове от № 5903, 5906 или 5907 1 

61140000 Други облекла, трикотажни или плетени 1 

61150000 

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

артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с 

различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), 

трикотажни или плетени 

1 

61160000 
Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или 

плетени 
1 

61170000 

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или 

плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или 

плетени 
1 

  Глава 62   

  
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ 

ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ 
  

62010000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или 

момчета, с изключение на артикулите от № 6203 
1 

62020000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или 

момичета, с изключение на артикулите от № 6204 
1 

62030000 

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, 

панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските 

гащета), за мъже или момчета 
1 

62040000 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, 

панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси 

панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета 
1 
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62050000 Ризи за мъже или момчета 1 

62060000 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета 1 

62070000 
Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, 

халати и подобни артикули, за мъже или момчета 
1 

62080000 

Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, 

халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или 

момичета 
1 

62090000 Облекла и допълнения за облеклата, за бебета 1 

62100000 
Облекла, конфекционирани от продуктите от № 5602, 5603, 5903, 5906 или 

5907 
1 

62110000 
Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; 

други облекла 
1 

62120000 
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи 

и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени 
1 

62130000 Носни кърпи и джобни кърпички 1 

62140000 
Шалове, eшарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и 

подобни артикули 
1 

62150000 Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки 1 

62160000 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст 1 

62170000 
Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за 

допълнения за облекла, различни от тези от № 6212 
1 

  Глава 63   

  
ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; 

АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И 

ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ 

  

63010000 Одеяла 1 

63020000 Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня 1 

63030000 
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за 

легла 
1 

63040000 Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от № 9404 1 

63050000 Амбалажни чували и торбички 1 

63060000 
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или 

сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг 
1 

63070000 Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла 1 

63080000 

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с 

приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани 

покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в 

опаковки за продажба на дребно 

1 

63090000 Артикули и облекла, употребявани 1 

63100000 
Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под 

форма на отпадъци или на артикули, негодни за употреба 
1 
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  Раздел ХІІ   

  

ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, 

КАМШИЦИ, БИЧОВЕ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И 

АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ 

  

  Глава 64   

  ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ   

64010000 

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или 

пластмаса, чиято горна част не е фиксирана или строго монтирана чрез 

шевове, занитване, закопчаване, завинтване, запушване или подобни 

процеси (с изключение на ортопедични обувки, обувки за играчки, ботуши 

за кънки с прилепени кънки за лед и други подобни защитни и спортни 

обувки) 

1 

64020000 Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси 1 

64030000 
Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или 

възстановена кожа и горна част от естествена кожа 
1 

64040000 
Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или 

възстановена кожа и горна част от текстилни материали 
1 

64050000 Други обувки 1 

64060000 

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху 

ходила, различни от външните ходила); сменяеми вътрешни ходила, табан 

хастари и подобни сменяеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и 

техните части 

1 

  Глава 65   

  ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ   

65010000 
Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени 

по височина), от филц, за шапки 
1 

65020000 

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез 

съединяване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито 

фасонирани, нито гарнирани 
1 

65030000 Свободно за ползване 1 

65040000 
Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви 

материали, дори гарнирани 
1 

65050000 

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други 

текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и 

филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани 
1 

65060000 Други шапки, дори гарнирани 1 

65070000 
Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни 

предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството 
1 

  Глава 66   

  
ЧАДЪРИ, СЕННИЦИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ-

СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ 
  

66010000 
Чадъри и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, 

градинските чадъри и подобни артикули) 
1 

66020000 Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули 1 
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66030000 Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от № 6601 или 6602 1 

  Глава 67   

  
АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; 

ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ 
  

67010000 

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици 

от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от 

№ 0505 и от стволовете на перата, обработени 
1 

67020000 
Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени 

от изкуствени цветя, листа или плодове 
1 

67030000 

Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки 

коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, 

подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули 
1 

67040000 

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки 

коси, вълна или други животински косми или от текстилни материали; 

изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде 
1 

  Раздел ХІІІ   

  
ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪК, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ 

АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; 

СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО 

  

  Глава 68   

  
ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ 

АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ 
  

68010000 
Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествени камъни 

(различни от шистите) 
2 

68020000 

Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и 

изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета 

и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително 

шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах 

2 

68030000 
Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани 

шисти 
2 

68040000 

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, 

дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане или нарязване, 

камъни за ръчно точене или полиране и техните части от естествени 

камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от 

2 

68050000 

Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, нанесени върху 

текстилни продукти, хартия, картон или други материали, дори нарязани, 

зашити или съединени по друг начин 
2 

68060000 

Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани 

глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и 

изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови 

изолатори или за поглъщане на звука, с изключение н 

2 

68070000 
Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, 

смола) 
2 
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68080000 

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни 

влакна, от слама или от талаш, стърготини или други отпадъци от дърво, 

агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества 
2 

68090000 Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс 2 

68100000 Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани 2 

68110000 Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни 2 

68120000 

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на 

азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест 

(прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори 

армирани, различни от тези в № 6811 или 6813 

2 

68130000 

Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, 

шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи 

се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, 

дори комбинирани с текстил или други материали 

2 

68140000 

Обработена слюда и изделия от слюда, включително агломерирана или 

възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, от картон или от 

други материали 
2 

68150000 

Изделия от камъни или от други минерални материали (включително 

въглеродните влакна, изделията от тях и изделията от торф), неупоменати, 

нито включени другаде 
2 

  Глава 69   

  КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ   

69010000 

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна 

пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна 

пръст 
1 

69020000 

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за 

строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от 

аналогична силикатна пръст 
1 

69030000 

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, 

форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), 

различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична 

силикатна пръст 

1 

69040000 
Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от 

керамика 
1 

69050000 

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, 

архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за 

строителството 
1 

69060000 Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика 1 

69070000 

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, 

нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от 

керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка 
1 
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69080000 

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или 

емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, 

лакирани или емайлирани, дори върху подложка 
1 

69090000 

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; 

корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; 

гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика 
1 

69100000 

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни 

чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани 

приспособления за санитарна употреба, от керамика 
1 

69110000 
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и 

хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан 
1 

69120000 

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и 

хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от 

порцелана 
1 

69130000 Статуетки и други предмети за украса, от керамика 1 

69140000 Други изделия от керамика 1 

  Глава 70   

  СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО   

70010000 Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло; стъклена маса 1 

70020000 
Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или 

тръби, необработено 
1 

70030000 

Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листове или профили, дори с 

абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг 

начин 
1 

70040000 
Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ 

или неотразяващ слой, но необработено по друг начин 
1 

70050000 

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете 

страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или 

неотразяващ слой, но необработено по друг начин 
1 

70060000 

Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, 

гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не 

поставено в рамка, нито свързано с други материали 
1 

70070000 
Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или 

формирано от залепени листове (слоесто стъкло) 
1 

70080000 Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети) 1 

70090000 
Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно 

виждане 
1 

70100000 

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и 

други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от 

стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло 
1 

70110000 
Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за 

електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни 
1 
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70120000 Свободно за ползване 1 

70130000 

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски 

прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от 

тези от № 7010 или 7018 
1 

70140000 
Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни 

от тези от № 7015), необработени оптически 
1 

70150000 

Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или 

медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни 

форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за 

производството на такива стъкла 

1 

70160000 

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или 

излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, 

парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки 

или подобни декорации; стъклопис и други подобни; клетъчно или пяно 

стъкло под формата на блокове, панели, плочи, под формата на черупки 

или други форми, неупоменати, нито включени другаде 

1 

70170000 
Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или 

оразмерена 
1 

70180000 

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на 

скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и 

изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, 

различни от протезите; статуетки и други предмети за у 

1 

70190000 
Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези 

материали (например прежди, тъкани) 
1 

70200000 Други изделия от стъкло 1 

  Раздел ХІV   

  

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ 

ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, 

ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; 

МОНЕТИ 

  

  Глава 71   

  

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ 

ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, 

ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; 

МОНЕТИ 

  

71010000 

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но 

ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани 

перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им 
1 

71020000 Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани 1 
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71030000 

Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори 

обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; 

скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, 

неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспорти 

1 

71040000 

Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, 

дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито 

обковани; синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни 

камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на 

1 

71050000 
Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или 

полускъпоценни камъни 
1 

71060000 
Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в 

необработени или полуобработени форми, или на прах 
1 

71070000 
Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени 

или полуобработени форми 
1 

71080000 
Злато (включително платинираното злато) в необработени или 

полуобработени форми, или на прах 
1 

71090000 
Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху 

сребро, в необработени или полуобработени форми 
1 

71100000 Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах 1 

71110000 
Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро 

или върху злато, в необработени или полуобработени форми 
1 

71120000 

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от 

благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни 

метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани 

главно за извличане на благородни метали 

1 

71130000 
Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни 

метали или от плакета или дублета от благородни метали 
1 

71140000 
Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета 

или дублета от благородни метали 
1 

71150000 
Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от 

благородни метали 
1 

71160000 
Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от 

полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени) 
1 

71170000 Бижутерийна имитация 1 

71180000 Монети 1 

  Раздел ХV   

  НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ   

  Глава 72   

  ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА   

72010000 
Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, 

слитъци или други първични форми 
2 
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72020000 Феросплави 2 

72030000 

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други 

порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; 

желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или 

подобни форми 

2 

72040000 
Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, 

отляти на блокове, от желязо или стомана 
2 

72050000 
Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от 

желязо или от стомана 
2 

72060000 
Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с 

изключение на желязото от № 7203 
2 

72070000 Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани 2 

72080000 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито 

покрити 
2 

72090000 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с 

широчина 600 mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито 

покрити 
2 

72100000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити 
2 

72110000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити 
2 

72120000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити 
2 

72130000 
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани 

стомани 
2 

72140000 

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, 

горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били 

подложени на усукване след валцуване 
2 

72150000 Други пръти от желязо или от нелегирани стомани 2 

72160000 Профили от желязо или от нелегирани стомани 2 

72170000 Телове от желязо или от нелегирани стомани 2 

72180000 
Неръждаеми стомани във формата на блокове или други първични форми; 

полупродукти от неръждаеми стомани 
2 

72190000 
Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm 

или повече 
2 

72200000 
Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани, с широчина, по-малка 

от 600 mm 
2 

72210000 Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от неръждаеми стомани 2 

72220000 Пръти и профили от неръждаеми стомани 2 

72230000 Телове от неръждаеми стомани 2 

72240000 
Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; 

полупродукти от други легирани стомани 
2 
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72250000 
Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm 

или повече 
2 

72260000 
Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина, по-

малка от 600 mm 
2 

72270000 Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от други легирани стомани 2 

72280000 
Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от 

легирани или от нелегирани стомани 
2 

72290000 Телове от други легирани стомани 2 

  Глава 73   

  ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА   

73010000 

Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени 

от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или 

стомана 
2 

73020000 

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, 

контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за 

насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на 

посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, рамки, напречни елементи 

и други части, предназначени за свързване или закрепване на релси 

2 

73030000 Тръби и кухи профили от чугун 2 

73040000 Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана 2 

73050000 
Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение, с външен 

диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана 
2 

73060000 
Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или 

само с доближени ръбове), от желязо или от стомана 
2 

73070000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от 

чугун, желязо или стомана 
2 

73080000 

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за 

мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, 

врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, 

перила и други) от чугун, желязо или стомана 

2 

73090000 

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с 

изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или 

стомана, с вместимост над 300 l, без механични или термични устройства, 

дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

2 

73100000 

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви 

материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, 

желязо или стомана, с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични 

или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна 

облицовка 

2 

73110000 Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана 2 

73120000 
Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от 

желязо или от стомана, без електрическа изолация 
2 
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73130000 

Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, назъбени или не, получени 

чрез усукване на тел или на ленти, от желязо или от стомана от видовете, 

използвани за огради 
2 

73140000 

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, 

от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от 

желязо или от стомана 
2 

73150000 Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана 2 

73160000 Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана 2 

73170000 

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или 

полегато изрязани скоби (различни от тези от № 8305) и подобни артикули, 

от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал, с изключение 

на артикулите с глави от мед 

2 

73180000 

Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, 

шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо 

или стомана 
2 

73190000 

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и 

подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; безопасни 

игли и други игли от желязо или от стомана, неупоменати, нито включени 

другаде 

2 

73200000 Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана 2 

73210000 

Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да 

бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, 

мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни 

неелектрически уреди за домашна употреба, както и подобни 

неелектрически битови уреди и техните части от желязо или стомана 

2 

73220000 

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните 

части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на 

горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да 

функционират като разпределители на свеж или кондициониран 

2 

73230000 

Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, 

желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, 

ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична 

употреба, от желязо или стомана 

2 

73240000 
Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или 

стомана 
2 

73250000 Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана 2 

73260000 Други изделия от желязо или стомана 2 

  Глава 74   

  МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД   

74010000 Меден камък; циментна мед (медна утайка) 1 

74020000 Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране 1 

74030000 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид 1 

74040000 Отпадъци и отломки от мед 1 

74050000 Матерни медни сплави 1 
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74060000 Прахове и люспи от мед 1 

74070000 Пръти и профили от мед 1 

74080000 Телове от мед 1 

74090000 Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm 1 

74100000 

Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, 

пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm 

(без подложката) 
1 

74110000 Тръби от мед 1 

74120000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от 

мед 
1 

74130000 
Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без електрическа 

изолация 
1 

74140000 Свободно за ползване 1 

74150000 

Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули, от 

мед или със стъбло от желязо или стомана и глава от мед; винтове, 

болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби 

(включително и федершайбите) и подобни артикули, от мед 

1 

7416000 Свободно за ползване 1 

74170000 Свободно за ползване 1 

74180000 

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни 

артикули и техните части, от мед; гъби (телени), кърпи, ръкавици и 

подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от мед 
1 

74190000 Други изделия от мед 1 

  Глава 75   

  НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ   

75010000 
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на 

никеловата металургия 
1 

75020000 Необработен никел 1 

75030000 Отпадъци и отломки от никел 1 

75040000 Прахове и люспи от никел 1 

75050000 Пръти, профили и телове от никел 1 

75060000 Ламарини, ленти, листове и фолио от никел 1 

75070000 
Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, 

муфи), от никел 
1 

75080000 Други изделия от никел 1 

  Глава 76   

  АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ   

76010000 Необработен алуминий 1 

76020000 Отпадъци и отломки от алуминий 1 

76030000 Прахове и люспи от алуминий 1 

76040000 Пръти и профили от алуминий 1 

76050000 Телове от алуминий 1 
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76060000 Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm 1 

76070000 

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, 

пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm 

(без подложката) 
1 

76080000 Тръби от алуминий 1 

76090000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от 

алуминий 
1 

76100000 

Алуминиеви метални конструкции и техните части, например мостове и 

техните секции, кули, решетки, покривни плочи, строителни ферми, врати, 

прозорци и техните рамки, первази за врати, балюстради, стълбове и 

колони (с изключение на сглобяеми метални конструкции от позиция 

9406); листове, пръчки, профили, тръби и други подобни, алуминий, 

предназначени за използване в стоманени конструкции 

1 

76110000 

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с 

изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с 

вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, 

дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

1 

76120000 

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от 

алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви 

материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с 

вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични 

устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

1 

76130000 Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове 1 

76140000 
Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа 

изолация 
1 

76150000 

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни 

артикули и техните части, от алуминий; гъби (телени), кърпи, ръкавици и 

подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от 

алуминий 

1 

76160000 Други изделия от алуминий 1 

  Глава 77   

  ЗАПАЗЕНА ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА   

  Глава 78   

  ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО   

78010000 Необработено олово 1 

78020000 Отпадъци и отломки от олово 1 

78030000 Свободно за ползване 1 

78040000 Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово 1 

78050000 Свободно за ползване 1 

78060000 Други изделия от олово 1 

  Глава 79   

  ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК   

79010000 Необработен цинк 1 

79020000 Отпадъци и отломки от цинк 1 
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79030000 Пудра, прахове и люспи от цинк 1 

79040000 Пръти, профили и телове от цинк 1 

79050000 Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк 1 

79060000 Свободно за ползване 1 

79070000 Други изделия от цинк 1 

  Глава 80   

  КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ   

80010000 Необработен калай 1 

80020000 Отпадъци и отломки от калай 1 

80030000 Пръти, профили и телове от калай 1 

80040000 Свободно за ползване 1 

80050000 Свободно за ползване 1 

80060000 Свободно за ползване 1 

80070000 Други изделия от калай 1 

  Глава 81   

  
ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ 
  

81010000 Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките 1 

81020000 Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките 1 

81030000 Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките 1 

81040000 Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките 1 

81050000 
Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; 

кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките 
1 

81060000 Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките 1 

81070000 Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и отломките 1 

81080000 Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките 1 

81090000 Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките 1 

81100000 Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките 1 

81110000 Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките 1 

81120000 

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий 

(колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително 

отпадъците и отломките 
1 

81130000 
Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и 

отломките 
1 

  Глава 82   

  
ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАРСКИ АРТИКУЛИ И 

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ 

ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 

  

82010000 

Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, 

сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или 

разцепване; градинарски ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове 

за рязане на сено или слама, ножици за жив п 

1 
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82020000 
Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително отрезните 

фрези и неназъбените остриета за рязане) 
1 

82030000 

Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, ножици за 

рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и 

подобни ръчни инструменти 
1 

82040000 
Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните ключове); 

сменяеми глухи ключове, дори с дръжка 
1 

82050000 

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на 

стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; 

менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи 

принадлежности или части за инструментални машини; наковални; 

1 

82060000 
Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два 

инструмента от № 8202 до 8205 
1 

82070000 

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за 

инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване 

на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, 

завинтване), включително щанци за изтегляне или екструдиране на метал, 

инструменти за пробиване на скали или почви 

1 

82080000 Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди 1 

82090000 
Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за инструменти, 

немонтирани, от металокерамики 
1 

82100000 

Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, използвани за 

подготвяне, приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или 

напитки 
1 

82110000 

Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или назъбени, 

включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните 

остриета 
1 

82120000 
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на 

ленти) 
1 

82130000 Ножици с двойни рамене и техните остриета 1 

82140000 

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за 

разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за 

разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за 

маникюр или педикюр (включително пили за нокти) 

1 

82150000 

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки 

за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и 

подобни артикули 
1 

  Глава 83   

  РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ   

83010000 

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) от 

неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи брава, от 

неблагородни метали; ключове за тези артикули от неблагородни метали 
1 
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83020000 

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, 

врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски 

артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за 

закачване, закачалки за шапки и подобни а 

1 

83030000 

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, 

секретни ковчежета и касетки за съхранение и подобни артикули, от 

неблагородни метали 
1 

83040000 

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки 

и печати и подобни канцеларски артикули, от неблагородни метали, с 

изключение на канцеларските мебели, от № 9403 
1 

83050000 

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски 

щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за отбелязване и подобни 

канцеларски предмети, от неблагородни метали; телчета, свързани на 

ленти (например канцеларски, тапицерски, за опаковка) 

1 

83060000 

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектрически, от 

неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, от 

неблагородни метали; рамки за фотографии, картини или подобни, от 

неблагородни метали; огледала от неблагородни метали 

1 

83070000 Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности 1 

83080000 

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси 

и подобни артикули, от неблагородни метали, за облекла, обувки, чергила, 

чанти или всякакви видове конфекции или екипировки; нитове, 

тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни материали 

1 

83090000 

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и 

запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи 

за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от 

неблагородни метали 

1 

83100000 
Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и 

различни знаци, от неблагородни метали, с изключение на тези от № 9405 
1 

83110000 

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни 

метали или метални карбиди, обмазани или напълнени с декипиращи 

средства или средства за разтопяване, използвани за спояване, за 

заваряване или наслояване на метали или метални карбиди; т 

1 
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  Раздел ХVІ   

  

МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ЗВУК; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ 

  

  Глава 84   

  
ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И 

МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ 
  

84010000 
Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи 

(касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне 
1 

84020000 

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно 

отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща 

вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“ 
1 

84030000 Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402 1 

84040000 

Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например 

икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за 

рекуперация на газове); кондензатори за парни машини 
1 

84050000 

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им 

устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден 

процес, със или без пречиствателните им устройства 
1 

84060000 Парни турбини 1 

84070000 
Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие 

(Ванкел), с искрово запалване 
1 

84080000 
Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или 

дизелов двигател с термостартер) 
1 

84090000 
Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 

или 8408 
1 

84100000 Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им 1 

84110000 
Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови 

турбини 
1 

84120000 Други двигатели 1 

84130000 Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности 1 

84140000 

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или 

компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за 

изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи 
1 

84150000 

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор 

с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, 

включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно 
1 

84160000 

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо 

гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, 

механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и 

подобни устройства 

1 
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84170000 
Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително 

пещите за изгаряне на отпадъци 
1 

84180000 

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за 

охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; 

термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на 

въздуха от № 8415 

1 

84190000 

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на 

пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез 

операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, 

сваряване, изпичане, дестилация, и др. (различни от машините и 

оборудването, използвани за битови нужди); Бойлери без инерционни или 

термални водни акумулатори, неелектрически; части от съответното 

оборудване 

1 

84200000 
Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за 

тези машини 
1 

84210000 
Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за 

филтриране или пречистване на течности или газове 
1 

84220000 

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване 

или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за 

пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби 

или други опаковки; машини и устройства за капс 

1 

84230000 

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за 

проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с 

чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за 

претегляне 

1 

84240000 

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или 

пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, 

дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и 

пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърлян 

1 

84250000 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове 1 

84260000 

Мачтово - стрелкови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; 

мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-

транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи 

(обкрачващи) кари и кари-кранове 

1 

84270000 
Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с 

подемно устройство 
1 

84280000 

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или 

пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, 

въжени линии) 
1 

84290000 

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, 

екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, 

трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци 
1 
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84300000 

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на 

терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на 

рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне 

на пилоти; машини за почистване на сняг (несам 

1 

84310000 
Части, изключително или главно предназначени за машините или 

апаратите от № 8425 до 8430 
1 

84320000 

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за 

подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни 

площи или спортни площадки 
1 

84330000 

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на 

земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки 

за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на 

яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от позиция 8437 

1 

84340000 Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати 1 

84350000 
Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство 

на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки 
1 

84360000 

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски 

машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или 

термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството 
1 

84370000 

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови 

растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на 

житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и 

устройствата, използвани във фермите 

1 

84380000 

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата 

глава, за индустриално преработване или производство на храни или 

напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне 

на нелетливи растителни или животински масла или мас 

1 

84390000 

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести 

целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или 

картон 
1 

84400000 
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и 

подобни, включително машините за зашиване на листове 
1 

84410000 
Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или 

картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия 
1 

84420000 

Машини, устройства и оборудване (различни от инструменталните машини 

от № 8456 до 8465) за подготвяне или производство на клишета, плочи, 

цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и 

други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и др. 

1 

84430000 

Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта 

на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други 

печатащи устройства, копирни и факс машини, дори комбинирани 

помежду си; части и принадлежности 

1 
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84440000 
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на 

синтетични или изкуствени текстилни материали 
1 

84450000 

Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за 

скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и 

устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително 

шпулмашините) или машини за намотаване на текстил 

1 

84460000 Тъкачни станове 1 

84470000 

Машини за трикотаж, прошивно-плетачни машини, машини за оплитане на 

шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе 

или тъфтинг машини 
1 

84480000 

Спомагателно оборудване за използване с машини от позиции 8444, 8445, 

8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми с повдигащи 

се рамена, машини за жакард, автоматични устройства за спиране, 

механизми за смяна на совалки); части и принадлежности, предназначени 

изключително или главно за машините по тази позиция или позиции 8444, 

8445, 8446 или 8447 (например, шпиндели и флаери, комплекти игли, 

гребени, матрици, совалки, скоби и греди, трикотажни игли) 

1 

84490000 

Машини и устройства за производство или довършване на филц или 

нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и 

устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи 
1 

84500000 Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене 1 

84510000 

Машини и устройства (с изключение на машините за позиция 8450) за 

измиване, почистване, сушене, гладене, пресоване (включително преси за 

топене на материали), избелване, боядисване, промазване, довършителни, 

покривни или импрегниращи прежди, тъкани или готови текстилни 

продукти и машини за нанасяне пасти върху тъкан или друга основа, 

използвани при производството на подови настилки, като линолеум; 

машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или пробиване на 

текстилни тъкани; части от съответните машини и устройства 

1 

84520000 

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; 

мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; 

игли за шевни машини 
1 

84530000 

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за 

производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни 

от шевните машини 
1 

84540000 
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в 

металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост 
1 

84550000 Валцовъчни машини за метали и техните валци 1 

84560000 

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и 

опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез 

ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, 

йонни лъчи или чрез плазмена дъга; водоструйни машини. 

1 

84570000 
Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни 

машини за обработка на метали 
1 
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84580000 
Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане 

на метал 
1 

84590000 

Инструментални машини (включително обработващи единици с 

направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на 

външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, 

различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458, 

редуктори, позиция 8461 и ръчни инструменти) 

1 

84600000 

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, 

полиране или други довършителни операции за обработка на метали или 

металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или 

полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевните 

1 

84610000 

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, 

зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, 

работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, 

нито включени другаде 

1 

84620000 

Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, 

щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; 

машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, 

изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за 

преработка на метали или метални карбиди (различни от машинни, 

включително преси, позиции 8456-8461) 

1 

84630000 
Други инструментални машини за обработка на метали или 

металокерамики, работещи без отнемане на материал 
1 

84640000 

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, 

бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена 

обработка на стъкло 
1 

84650000 

Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, 

захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за 

обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни 

твърди материали 

1 

84660000 

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за 

машините от № 8456 до 8465, включително приспособленията за 

закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, 

автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и 

1 

84670000 
Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с 

вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба 
1 

84680000 

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, 

различни от тези от № 8515; газови машини и устройства за повърхностно 

закаляване 
1 

84690000 
Пишещи машини, различни от печатащите устройства от № 8443; машини 

за обработка на текстове 
1 
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84700000 

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с 

възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на 

информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с 

устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и под 

1 

84710000 

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; 

магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху 

носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, 

неупоменати, нито включени другаде 

1 

84720000 

Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или 

хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични 

разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане 

на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориращи машини 

или машини за пришиване, неупоменати, нито включени другаде 

1 

84730000 

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки 

и подобни), предназначени изключително или главно за машините и 

апаратите от № 8469 до 8472 
1 

84740000 

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, 

раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или 

други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); 

оборудване за агломерация, формоване или леене на твърди минерални 

горива, керамични състави, невтвърден цимент, гипсови материали или 

други минерални продукти в прахообразно или пастообразно състояние; 

Формовъчни машини за производство на пясъчни форми; части от 

съответните машини и оборудване 

1 

84750000 

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или 

на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за 

производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло 
1 

84760000 

Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, 

цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за 

размяна на монети 
1 

84770000 

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за 

производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени 

другаде в настоящата глава 
1 

84780000 
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

84790000 
Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

84800000 

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; 

модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от 

кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или 

пластмаси 

1 

84810000 

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, 

резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и 

термостатни вентили 
1 
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84820000 Сачмени, ролкови или иглени лагери 1 

84830000 

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и 

колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и 

фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; 

редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включите 

1 

84840000 

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от 

уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни 

опаковки; механични уплътнители 
1 

84850000 Свободно за ползване 1 

84860000 

Машини и апарати, използвани изключително или главно за 

производството на полупроводникови заготовки (boules) или 

полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, 

електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и 

апаратите 

1 

84870000 

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в 

настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически 

изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части 
1 

  Глава 85   

  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ 

И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ 

  

85010000 
Електрически двигатели и генератори, с изключение на 

електрогенериращите агрегати 
1 

85020000 Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели 1 

85030000 
Части, изключително или главно предназначени за машините от № 8501 

или 8502 
1 

85040000 
Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели 

(например токоизправители), индуктивни бобини и дросели 
1 

85050000 

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат 

постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни 

магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; 

електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки 

1 

85060000 Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента 1 

85070000 
Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с 

квадратна или правоъгълна форма 
1 

85080000 Уреди за почистване, работещи чрез вакуум 1 

85090000 
Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински 

цели, различни от уредите за почистване, работещи чрез вакуум от № 8508 
1 

8510000 
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически 

двигател 
1 
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85110000 

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на 

двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия 

(например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за 

запалване или загряване, стартери); генератори (например: постоянно и 

променливо токови) и прекъсвачи за  такива двигатели; части от 

съответното оборудване 

1 

85120000 

Електрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на 

артикулите от № 8539), стъклочистачки и електрически устройства против 

замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, 

мотоциклети или автомобили 

1 

85130000 

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с 

помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, 

акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от № 8512 
1 

85140000 

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, 

функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други 

индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на 

материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби 

1 

85150000 

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), 

електрически (включително тези с електрически загрети газове) или 

опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез 

ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси 

1 

85160000 

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; 

електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за 

подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели 

(например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за с 

1 

85170000 

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за 

други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, 

образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични 

или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), 

1 

85180000 

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в 

кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, 

състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; 

аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилва 

1 

85190000 
Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати 

за записване и възпроизвеждане на звук 
1 

8520000 Свободно за ползване 1 

85210000 
Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден 

приемател на образ и звук (видеотунер) 
1 

85220000 
Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за 

апаратите от № 8519 или 8521 
1 

85230000 

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови 

елементи, „smart карти“ и други носители за записване на звук или за 

аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните 

матрици и форми за производство на дискове, с и 

1 
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85240000 Свободно за ползване 1 

85250000 

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден 

приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; 

телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери 
1 

85260000 
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни 

апарати и апарати за радиотелеуправление 
1 

85270000 

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една 

кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с 

часовниково устройство 
1 

85280000 

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен 

телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден 

приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или 

възпроизвеждане на звук или образ 

1 

85290000 
Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8525 до 

8528 
1 

85300000 

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване 

на информация), за безопасност, за контрол или за управление на 

железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки 

или паркинги, пристанищни съоръжения или летища ((различни от 

машинно или електромеханично оборудване, позиция 8608); части от 

съответните устройства и оборудване 

1 

85310000 

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например 

звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при 

кражба или пожар), различни от тези от № 8512 или 8530 
1 

85320000 Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи 1 

85330000 
Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и 

потенциометрите) 
1 

85340000 Печатни платки   

85350000 

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване 

или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, 

превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на 

напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и 

1 

85360000 

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване 

или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, 

превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни 

електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други 

1 

85370000 

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с 

два или повече уреда от № 8535 или 8536 за електрическо управление или 

разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или 

апарати от глава 90, както и цифрови устройства за управление, 

превключващи устройства от позиция 8517 

1 

85380000 
Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 

8536 или 8537 
1 
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85390000 

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, 

включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и 

лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови 

лампи 

1 

85400000 

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод 

(например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни 

токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни 

тръби), различни от № 8539 

1 

85410000 

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; 

фоточувствителни полупроводникови елементи, включително 

фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; 

светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали 

1 

85420000 Електронни интегрални схеми 1 

85430000 
Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

85440000 

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани 

електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), 

снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени 

от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници 

или свързващи устройства 

1 

85450000 

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и 

други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за 

електрически приложения 
1 

85460000 Изолатори за електричество от всякакви материали 1 

85470000 

Изолационни части, изработени изцяло от изолиращи материали или 

съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с 

резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически 

инсталации, различни от изолаторите от № 8546; тръби за електрически 

проводници и фитинги за тях, от неблагородни метали, облицовани с 

изолационен материал 

1 

85480000 

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или от няколко 

галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически 

батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за 

употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба 

1 

  Раздел ХVІІ   

  ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ   

  Глава 86   

  

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ 

ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ 

СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА 

  

86010000 
Електрически локомотиви с електрозахранване от електрическата мрежа 

или от акумулатори 
2 

86020000 Други локомотиви; тендери 2 
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86030000 Мотриси и моторни платформи, различни от тези от № 8604 2 

86040000 

Превозни средства за поддържане и обслужване на железопътни или 

подобни линии, дори самоходни (например вагони-ателиета, вагони-

кранове, вагони, оборудвани с устройства за полагане на баласт, машини за 

полагане на релси, изпитателни вагони и дрезини) 

2 

86050000 

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други 

специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на 

вагоните от № 8604) 
2 

86060000(³) Товарни железопътни вагони 2 

86070000 
Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни 

линии 
2 

86080000 

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични 

устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, 

безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, 

шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанища или 

летища; части от споменатите устройства и оборудване 

2 

86090000 

Контейнери (включително контейнерите-цистерни и контейнерите-

резервоари), специално предназначени и оборудвани за един или повече 

начини за транспортиране 
2 

  Глава 87   

  
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, 

МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

  

87010000 Трактори (с изключение на карите-влекачи от № 8709) 1 

87020000 
Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, 

включително шофьора 
1 

87030000 

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, 

предназначени за транспорт на хора (различни от тези от № 8702), 

включително товаропътническите и състезателните автомобили 
1 

87040000 Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки 1 

87050000 

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, 

които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например 

коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-

бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, водоразпръскващи 

автомобили, автосервизи, автомобили с рентгенови машини) 

1 

87060000 
Шасита за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, оборудвани 

с техния двигател 
1 

87070000 
Каросерии за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, 

включително кабините 
1 

87080000 
Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 

8705 
1 

87090000 

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в 

заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки 

на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; 

техните части 

1 

  ІІ-72 



1 2 3 

87100000 
Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните 

части 
1 

87110000 
Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен 

двигател, със или без кош; кошове 
1 

87120000 
Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на 

товари), без двигател 
1 

87130000 
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, дори с 

двигател или с друг вид придвижващо устройство 
1 

87140000 Части и принадлежности за превозните средства от № 8711 до 8713 1 

87150000 Бебешки и детски колички и техните части 1 

87160000 
Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други 

неавтомобилни превозни средства; техните части 
1 

  Глава 88   

  ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА   

88010000 

Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други 

въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без 

двигател 
1 

88020000 

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, 

самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и 

ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства 
1 

88030000 Части за апаратите от № 8801 или 8802 1 

88040000 
Парашути (включително управляемите парашути и парапланери) и 

ротошути; техните части и принадлежности 
1 

88050000 

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни 

средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на 

въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; 

наземни авиотренажори; техните части 

1 

  Глава 89   

  МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ   

89010000 
Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и 

подобни кораби за транспорт на хора или стоки 
1 

89020000 
Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за 

консервиране на продуктите от риболова 
1 

89030000 
Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и 

канута 
1 

89040000 Влекачи и тласкачи 1 

89050000 

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други 

кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по 

отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или 

производствени платформи, плаващи или потопяеми 

1 

89060000 
Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните 

лодки, различни от тези с гребла 
1 

89070000 
Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари, шамандури, 

кесони и сигнални знаци) 
1 
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89080000 Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за нарязване 1 

  Раздел ХVІІІ   

  

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, 

ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; 

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ 

  

  Глава 90   

  

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, 

ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА 

ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ 

  

90010000 

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, 

различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на 

плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други 

оптични елементи от всякакви материали, немонтирани другаде 

1 

90020000 

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, 

монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези 

артикули, от оптически необработено стъкло 
1 

90030000 Рамки за очила или подобни артикули и техните части 1 

90040000 Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули 1 

90050000 

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и 

техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с 

изключение на апаратите за радиоастрономия 
1 

90060000 
Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици 

във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539 
1 

90070000 
Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за 

запис или възпроизвеждане на звук 
1 

90080000 Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или намаляване 1 

90090000 Свободно за ползване 1 

90100000 

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, 

неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; 

екрани за прожектиране 
1 

90110000 
Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, 

микрокинематография или микропрожекция 
1 

90120000 Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи 1 

90130000 

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-

специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични 

апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата 

глава 

1 

90140000 
Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и 

апарати за навигация 
1 
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90150000 

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, 

фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология 

или геофизика, с изключение на компасите; далекомери 
1 

90160000 Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки 1 

90170000 

Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни 

машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, 

дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, 

микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито в 

1 

90180000 

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и 

апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите 

електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението 
1 

90190000 

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; 

апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни 

апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия 
1 

90200000 
Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните 

маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент 
1 

90210000 

Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически 

колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за 

фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати 

за носене в ръка, върху тялото или за импланти 

1 

90220000 

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама 

излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или 

ветеринарно приложение, включително апаратите за 

рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други 

устройства 

1 

90230000 

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране 

(например при обучение или изложби), които не могат да служат за други 

цели 
1 

90240000 

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност 

или други механични характеристики на материалите (например метали, 

дърво, текстил, хартия, пластмаси) 
1 

90250000 

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, 

пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства 

за регистриране, дори комбинирани помежду си 
1 

90260000 

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, 

налягането или другите променливи характеристики на течности или 

газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с 

изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032) 

1 

90270000 

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например 

поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на 

дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, 

разширяването, повърхностното напрежение или други 

1 

90280000 
Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за 

тяхното еталониране 
1 
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90290000 

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, 

таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и 

тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015; стробоскопи 
1 

90300000 

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за 

измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и 

апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, 

космически или други йонизиращи лъчения 

1 

90310000 
Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори 
1 

90320000 Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол 1 

90330000 

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в 

настоящата Глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от 

Глава 90 
1 

  Глава 91   

  ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ   

91010000 

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително 

хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали 

или от плакета или дублета от благородни метали 
1 

91020000 
Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително 

хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101 
1 

91030000 Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем 1 

91040000 
Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, 

въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства 
1 

91050000 
Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на 

определението в забележка 3 от настоящата глава 
1 

91060000 

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников 

механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране 

присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата) 
1 

91070000 

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи 

механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със 

синхронен двигател 
1 

91080000 Часовникови механизми с малък обем, комплектувани и сглобени 1 

91090000 
Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и 

сглобени 
1 

91100000 

Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично 

сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени; 

заготовки за часовникови механизми 
1 

91110000 Корпуси за часовниците от № 9101 или 9102 и техните части 1 

91120000 Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части 1 

91130000 Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части 1 

91140000 Други части за часовници 1 

  

 

 

 

 

ІІ-76 



1 2 3 

  Глава 92   

  
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ 
  

92010000 
Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с 

клавиатура 
1 

92020000 Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи) 1 

92030000 Свободно за ползване 1 

92040000 Свободно за ползване 1 

92050000 
Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, 

акордеони, кларнети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни 
1 

92060000 
Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, 

цимбали, кастанети, маракаси) 
1 

92070000 
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по 

електрически начин (например органи, китари, акордеони) 
1 

92080000 

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички и други 

музикални инструменти, невключени в друга позиция на настоящата глава; 

всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки, рогове и други 

инструменти за повикване или сигнализация чрез уста 

1 

92090000 

Части (например механизми за музикални кутии) и принадлежности 

(например карти, дискове и рула за апаратите за механична музика) за 

музикални инструменти; метрономи и камертони от всички видове 
1 

  Раздел ХІХ   

  
ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

  Глава 93   

  
ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

93010000 Бойни оръжия, различни от револверите, пистолетите и хладните оръжия 1 

93020000 Револвери и пистолети, различни от тези от № 9303 или 9304 1 

93030000 

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи 

възпламеняването на барута (например ловни пушки и карабини, 

огнестрелни оръжия, които могат да бъдат заредени само през дулото, 

пистолети за изстрелване на ракети и други подобни, предназначени 

единствено за изстрелване на сигнални ракети 

1 

93040000 
Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със спусък, със 

сгъстен въздух или газ, палки), с изключение на тези от № 9307 
1 

93050000 Части и принадлежности за артикулите от № 9301 до 9304 1 

93060000 

Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други муниции и 

снаряди, и техните части, включително сачмите, ловните куршуми и 

набивките за патрони 
1 

93070000 
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и 

ножници 
1 
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  Раздел ХХ   

  РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ 

  Глава 94   

  

МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; 

СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ 

ТЕЛА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; 

РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ 

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ 

КОНСТРУКЦИИ 

  

94010000 
Мебели за сядане (с изключение на тези от № 9402), дори превръщащи се 

на легла, и техните части 
1 

94020000 

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни 

кабинети и зали (например операционни маси, маси за прегледи, легла с 

механизъм за използване в клиниките, зъболекарски столове и други); 

столове за фризьорски салони и подобни столове, 

1 

94030000 Други мебели и техните части 1 

94040000 

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни 

артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пухени 

възглавници) с пружини или тапицирани, или пълнени с 

всякакви материали, включително тези от порест каучук или от порести 

пластмаси 

1 

94050000 

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, 

неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни 

надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи 

постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати 

другаде 

1 

94060000 Сглобяеми конструкции 1 

  Глава 95   

  
ИГРАЧКИ, ИГРИ, АРТИКУЛИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ; 

ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

95010000 Свободно за ползване 1 

95020000 Свободно за ползване 1 

95030000 

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни 

играчки на колела; колички за кукли; кукли; други играчки; умалени 

модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели 

(картинни мозайки) от всякакъв вид 

1 

95040000 

Конзоли или устройства за видео игри, артикули за колективни игри, 

включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси 

за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг) 
1 

95050000 
Артикули за празненства, карнавали и други развлечения, включително 

артикулите за илюзионисти и артикулите-сюрпризи 
1 

95060000 

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други 

видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, 

неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни 
1 
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95070000 

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за риболов с 

въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки (различни от тези от 

№ 9208 или 9705) и подобни артикули за лов 
1 

95080000 
Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи 

циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри 
1 

  Глава 96   

  РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ   

96010000 

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, 

седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези 

материали (включително изделията, получени чрез отливане) 
1 

96020000 

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия 

от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от 

стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за 

моделиране и други отляти или резбовани изделия 

1 

96030000 

Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от 

превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, 

четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и 

валяци за боядисване; чистачки от каучук и 

1 

96040000 Ръчни сита 1 

96050000 
Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки 

или на облекла 
1 

96060000 
Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета 

или за секретни копчета; заготовки за копчета 
1 

96070000 Ципове и техните части 1 

96080000 

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни 

връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; 

дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и 

моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително 

капачки и скоби) на изброените по-горе продукти (различни от позициите 

от позиция 9609) 

1 

96090000 
Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, 

тебешири за писане или рисуване и шивашки креди 
1 

96100000 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки 1 

96110000 

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули 

(включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни компостьори и 

ръчни печатарски комплекти, съдържащи компостьори 
1 

96120000 

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или 

обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на 

ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия 
1 

96130000 

Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за 

запалване от № 3603), дори механични или електрически, и техните части, 

различни от камъчетата и фитилите 
1 

96140000 
Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и 

техните части 
1 
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96150000 

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; 

фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, 

различни от тези от № 8516, и техните части 
1 

96160000 
Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра 

или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти 
1 

96170000 

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се 

осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените 

ампули) 
1 

96180000 Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини 1 

96190000 
Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни 

артикули от какъвто и да е материал 
1 

  Раздел ХХІ   

  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ 

ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ 
  

  Глава 97   

  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ 

ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ 
  

97010000 

Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на 

чертежите от № 4906 и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи 

и подобни малки картини 
1 

97020000 Оригинални гравюри, щампи и литографии 1 

97030000 Оригинални статуи и скулптурни произведения от всякакви материали 1 

97040000 

Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощенски маркирани 

пликове или картички и други подобни, унищожени или не, различни от 

тези от № 4907 
1 

97050000 

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и 

образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, 

палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност 
1 

97060000 Антични предмети на повече от 100 години 1 

  Глава 98   

  ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ   

  Глава 99   

  
ТОВАРИ, КОИТО ДРУГАДЕ НЕ СА ПОСОЧЕНИ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИ.   

(Специфични позиции за железопътния транспорт) 
  

99010000 Вещи домашни 1 

99020000 Сборни (групажни) пратки 1 

99030000 
Пратка, превозвана с използването на услуги, закупени от друго железопътни 

предприятие 
1 

99040000 
Превозни приспособления, за повторна употреба, които се връщат след 

разтоварване на товара 
2 

99110000 Покойници 1 

99150000 
Локомотив, без придружител, като средство за транспорт, без да използва 

собствената си тяга 
2 
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99200000 Железопътни вагони като средство за транспорт  на придружители 2 

99210000 Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни 2 

99211000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от ревизия* 
2 

99212000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от ремонт* 
2 

99213000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от почистване* 
2 

99214000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, превозвани 

преди/след отдаване под наем* 
2 

99220000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи по специални споразумения* 
2 

99221000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от ревизия* 
2 

99222000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от ремонт* 
2 

99223000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от почистване* 
2 

99224000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

превозвани преди/след отдаване под наем* 
2 

99230000 

Транспортни каси за хоризонтално претоварване(напр. ACTS, Multiberces и 

др.) празни, използвани преди или след превоз в натоварено състояние по 

железници. 
2 

99240000 

Железопътни вагони в употреба, или движещи се към или от употреба за 

специални цели за приложение на вагоните, използвани при преместване 

на товари ( т. е. празни предпазни вагони, вагон водачи, спирачни вагони)* 
2 

99310000 
Голямотонажни контейнери, празни, използвани до или след превоз на 

стоки по жп път 
** 

99320000 
Сменяеми каросерии, празни, използвани преди или след превоза на стоки 

по железница 
** 

99330000 
Полуремаркета, празни, използвани преди или след превоза на стоки по 

железница 
** 

99340000 
Сухопътни возила (камиони), по системата Ro-La, празни, използвани 

преди или след жп превоз 
** 

99350000 Сменяеми каросерии, празни, употребявани, в комбинирано съобщение ** 

99390000 
Интермодални единици (UTI),  празни, използвани преди или след превоза 

на стоки по железница, н.у.д. 
** 

99410000 Голямотонажни контейнери, натоварени ** 

99420000 Сменяеми каросерии, натоварени ** 

99430000 Полуремаркета, натоварени ** 

99440000 Сухопътни возила(камиони) по системата Ro-La, пълни ** 

99490000 Интермодални товарни единици (UTI),  натоварени, н.у.д. ** 

 

Забележки: (*) Виж параграф 21/6;  (**) Виж Специална Тарифа за UTI  (Част ІV) 
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Допълнителни забележки:   

  

(¹) Специфични позиции за жп транспорт, това е разликата от Хармонизираната 

система (HS), позиция 2710ХХ 

  

(²) Специфични позиции за жп транспорт позиции 2721.00 до 2749.00 включително, 

това е разликата с Хармонизираната система (HS) 

  

(³)NHM код 8606.00 се използва за движението на вагон към друга митническа 

територия, в която не е допуснат за свободно движение. 

Един вагон може да се върне като транспортно средство (връщайки се след 

натоварване) (NHM 9921.10 – 9921.40 или 9922.10 – 9922.40), след като е бил 

използван като транспортно средство съгласно митническия кодекс на Общността 

или съгласно приложимото националното митническо право : 

- ако неговото използване като транспортно средство е било в трета страна, или е 

приет за свободно обръщение в страна членка на ЕС и/или е върнат в  страната 

членка на ЕС, или 

- ако неговото използване като транспортно средство е било в страна членка на ЕС, 

или вагона е приет за свободно обръщение в трета страна и или е върнат на третата 

страна. 

 NHM с код 8606 се използва за: 

  • Железопътните вагони, придвижващи се на собствени колела,  

  •Нови железопътните вагони, идващи от завод производител, 

  

•Превоз на вагони преди и след преустройство, ако стойността на вагона се е 

увеличила в митнически аспект (активно/пасивно усъвършенстване), 

  

•Новопостроени железопътните вагони, идващи от работилница и са все още под 

митнически контрол (внос от различна митническа територия), 

  

•Подвижен състав за продажба (включително за скрап),  

•Превоз за/от ревизия, ремонт, почистване или наем от друга митническа територия 
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Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM) е достъпна само в електронен вид 

(публикувана на сайта на БДЖ) 
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Раздел 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на гарите в железопътната мрежа и разстоянията до граничните гари и гарите, 

обслужващи пристанищата, в км. 
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СПИСЪК 
НА ГАРИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА И РАЗСТОЯНИЯТАДО ГРАНИЧНИТЕ ГАРИ И ГАРИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ ПРИСТАНИЩАТА, В КМ. 
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  2838 2837 692 972 620 970 760 2831 971 2835 761 703 2834 2896 2833 2830 49905 29028 29022 83019 

830109 АЙТОС 35 183 161 656 440 269 597 580 326 326 227 243 362 345 403 645 326 170 155 31 

650028 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 476 572 550 338 115 658 176 262 474 464 361 377 345 669 282 327 474 559 544 472 

941252 АЛФАТАР 354 220 198 689 642 306 799 613 181 181 494 510 394 26 435 678 181 207 192 350 

320226 АНТОН 328 424 402 363 147 510 304 287 370 360 273 289 351 565 307 352 370 411 396 324 

186106 АСЕНОВГРАД 312 408 386 454 231 494 388 378 388 378 149 165 369 570 398 443 388 395 380 308 

380287 АСПАРУХОВО 141 77 55 592 494 163 651 516 220 220 281 297 297 239 338 581 220 64 49 137 

164277 БАНСКО 460 556 534 502 279 642 436 426 536 526 313 329 509 718 446 491 536 543 528 456 

812149 БАНЯ 284 380 358 437 221 466 378 361 326 316 199 215 307 521 348 426 326 367 352 280 

840140 БЕЗМЕР 122 218 196 589 373 304 530 513 330 320 140 156 311 380 352 578 330 205 190 118 

720128 БЕЛИ ИЗВОР 528 484 462 163 174 570 331 87 357 347 420 436 228 552 165 152 357 471 456 524 

160341 БЕЛОВО 357 453 431 373 150 539 307 297 433 423 210 226 380 615 317 362 433 440 425 353 

810044 БЕЛОЗЕМ 261 357 335 469 246 443 403 393 337 327 153 169 318 519 359 458 337 344 329 257 

290254 БЕЛОСЛАВ 199 19 16 628 552 123 709 552 208 208 339 355 333 227 374 617 208 6 9 195 

721100 БЕРКОВИЦА 592 548 526 171 238 634 395 95 421 411 484 500 292 616 229 160 421 535 520 588 

169060 БИРИМИРЦИ 419 515 493 278 65 601 222 202 414 404 307 323 285 609 222 267 414 502 487 415 

560409 БЛАГОЕВГРАД 541 637 615 403 180 723 91 327 539 529 426 442 410 734 347 392 539 624 609 537 

I56110

0 
БОБОВ ДОЛ 528 624 602 390 167 710 142 314 526 516 413 429 397 721 334 379 526 611 596 524 

560342 БОБОШЕВО 522 618 596 384 161 704 110 308 520 510 407 423 391 715 328 373 520 605 590 518 

230136 БОВ 453 501 479 238 99 587 256 162 374 364 345 361 245 569 182 227 374 488 473 449 

720201 БОЙЧИНОВЦИ 556 512 490 135 202 598 359 59 385 375 448 464 256 580 193 124 385 499 484 552 

111104 БЕЛИ БРЕГ 467 563 541 329 36 649 263 253 465 455 352 368 336 660 273 318 465 550 535 463 

420208 БОРОВО 354 277 255 458 411 363 568 382 62 62 328 344 163 257 204 447 62 264 249 350 

721043 БОРОВЦИ 581 537 515 160 227 623 384 84 410 400 473 489 281 605 218 149 410 524 509 577 

320416 БОТЕВ 261 357 335 430 214 443 371 354 303 293 219 235 284 498 325 419 303 344 329 257 

844050 БОЯНОВО 143 239 217 634 418 325 575 558 369 359 185 201 350 401 391 623 369 226 211 139 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 

165050 БРАЦИГОВО 335 431 409 441 218 517 375 365 411 401 188 204 392 593 385 430 411 418 403 331 

720300 БРУСАРЦИ 593 549 527 98 239 635 396 22 422 412 485 501 293 617 230 87 422 536 521 589 

830208 БУРГАС 0 218 196 691 475 304 632 615 361 361 262 278 397 380 438 680 361 205 190 4 

830190 БУРГАС РАЗПР. 4 214 192 687 471 300 628 611 357 357 258 274 393 376 434 676 357 201 186 0 

270421 БУТОВО 339 294 272 353 306 380 463 277 167 157 313 329 58 362 99 342 167 281 266 335 

830125 БЪЛГАРОВО 22 196 174 669 453 282 610 593 339 339 240 256 375 358 416 658 339 183 168 18 

420125 БЯЛА 337 292 270 441 394 378 551 365 79 79 311 327 146 274 187 430 79 279 264 333 

290304 ВАРНА 218 0 35 647 571 142 728 571 227 227 358 374 352 246 393 636 227 13 28 214 

291013 ВАРНА ФЕРИБОТНА 196 35 0 625 549 121 706 549 205 205 336 352 330 224 371 614 205 22 7 192 

430272 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 280 263 241 412 365 349 522 336 136 126 254 270 117 331 158 401 136 250 235 276 

164103 ВЕЛИНГРАД(*) 380 476 454 422 199 562 356 346 456 446 233 249 429 638 366 411 456 463 448 376 

380337 ВЕЛИЧКОВО 162 56 34 607 515 142 672 531 215 215 302 318 312 234 353 596 215 43 28 158 

940064 ВЕТОВО 321 187 165 548 501 273 658 472 40 40 418 434 253 167 294 537 40 174 159 317 

720474 ВИДБОЛ 669 625 603 22 315 711 472 98 498 488 561 577 369 693 306 11 498 612 597 665 

720499 ВИДИН ТОВАРНА 678 634 612 13 324 720 481 107 507 497 570 586 378 702 315 2 507 621 606 674 

972 ВИДИН ГРАНИЦА 691 647 625 0 337 733 494 120 520 510 583 599 391 715 328 13 520 634 619 687 

830174 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 2 216 194 689 473 302 630 613 359 359 260 276 395 378 436 678 359 203 188 2 

110205 ВОЛУЯК 426 522 500 288 49 608 222 212 424 414 311 327 295 619 232 277 424 509 494 422 

720102 ВРАЦА 517 473 451 174 163 559 320 98 346 336 409 425 217 541 154 163 346 460 445 513 

297051 ВЪЛЧИ ДОЛ 223 61 40 652 576 78 733 576 232 232 363 379 357 251 398 641 232 48 33 219 

432104 ГАБРОВО 265 312 290 461 366 398 523 385 185 175 239 255 166 380 207 450 185 299 284 261 

297150 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 286 124 103 715 639 15 796 639 295 295 426 442 420 314 461 704 295 111 96 282 

561019 ГОЛЯМО СЕЛО 516 612 590 378 155 698 130 302 514 504 401 417 385 709 322 367 514 599 584 512 

510024 ГОРНА БАНЯ 428 524 502 290 67 610 204 214 426 416 313 329 297 621 234 279 426 511 496 424 

240002 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 294 249 227 398 351 335 508 322 122 112 268 284 103 317 144 387 122 236 221 290 

270157 ГОРНИ ДЪБНИК 418 373 351 274 227 459 384 198 246 236 392 408 117 441 54 263 246 360 345 414 

812024 ГРАФ ИГНАТИЕВ 302 398 376 456 233 484 390 380 358 348 167 183 339 553 380 445 358 385 370 298 

340042 ГУРКОВО 170 266 244 521 305 352 462 445 246 236 178 194 227 428 268 510 246 253 238 166 

843110 ГЪЛЪБОВО 201 297 275 552 329 383 486 476 343 333 61 77 324 459 365 541 343 284 269 197 

650309 ГЮЕШЕВО 554 650 628 416 193 736 254 340 552 542 439 455 423 747 360 405 552 637 622 550 

560557 ДАМЯНИЦА 609 705 683 471 248 791 23 395 607 597 494 510 478 802 415 460 607 692 677 605 

420224 ДВЕ МОГИЛИ 367 264 242 471 424 350 581 395 49 49 341 357 176 244 217 460 49 251 236 363 

430264 ДЕБЕЛЕЦ 273 270 248 419 372 356 529 343 143 133 247 263 124 338 165 408 143 257 242 269 
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297010 ДЕВНЯ 198 36 15 627 551 103 708 551 207 207 338 354 332 226 373 616 207 23 8 194 

240036 ДЖУЛЮНИЦА 311 232 210 415 368 318 525 339 139 129 285 301 120 310 161 404 139 219 204 307 

140004 ДИМИТРОВГРАД 239 335 313 514 291 421 448 438 321 311 69 85 302 497 343 503 321 322 307 235 

410019 ДИМИТРОВГРАД СЕВЕР 241 337 315 518 295 423 452 442 317 307 73 89 298 499 339 507 317 324 309 237 

149013 ДИМИТРОВГРАД ЮГ 243 339 317 518 295 425 452 442 325 315 73 89 306 501 347 507 325 326 311 239 

720425 ДИМОВО 638 594 572 53 284 680 441 67 467 457 530 546 338 662 275 42 467 581 566 634 

164301 ДОБРИНИЩЕ(*) 466 562 540 508 285 648 442 432 542 532 319 335 515 724 452 497 542 549 534 462 

297101 ДОБРИЧ 258 96 75 687 611 43 768 611 267 267 398 414 392 286 433 676 267 83 68 254 

297119 ДОБРИЧ СЕВЕР 266 104 83 695 619 35 776 619 275 275 406 422 400 294 441 684 275 91 76 262 

420273 ДОЛАПИТЕ 372 238 216 497 450 324 607 421 23 23 367 383 202 218 243 486 23 225 210 368 

272021 ДОЛНА  МИТРОПОЛИЯ 406 361 339 296 249 447 406 220 234 224 380 396 105 429 32 285 234 348 333 402 

270165 ДОЛНИ ДЪБНИК 409 364 342 283 236 450 393 207 237 227 383 399 108 432 45 272 237 351 336 405 

830166 ДОЛНО ЕЗЕРОВО 12 206 184 679 463 292 620 603 349 349 250 266 385 368 426 668 349 193 178 8 

720235 ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ 578 534 512 113 224 620 381 37 407 397 470 486 278 602 215 102 407 521 506 574 

297093 ДОНЧЕВО 251 89 68 680 604 53 761 604 260 260 391 407 385 279 426 669 260 76 61 247 

510040 ДРАГИЧЕВО 442 538 516 304 81 624 190 228 440 430 327 343 311 635 248 293 440 525 510 438 

110064 ДРАГОМАН 460 556 534 322 15 642 256 246 458 448 345 361 329 653 266 311 458 543 528 456 

620 ДРАГОМАН ГР. 475 571 549 337 0 657 271 261 473 463 360 376 344 668 281 326 473 558 543 471 

830158 ДРУЖБА 18 200 178 673 457 286 614 597 343 343 244 260 379 362 420 662 343 187 172 14 

430223 ДРЯНОВО 256 287 265 436 357 373 514 360 160 150 230 246 141 355 182 425 160 274 259 252 

941203 ДУЛОВО 332 198 176 667 620 284 777 591 159 159 472 488 372 48 413 656 159 185 170 328 

560300 ДУПНИЦА 509 605 583 371 148 691 123 295 507 497 394 410 378 702 315 360 507 592 577 505 

340018 ДЪБОВО 187 283 261 504 288 369 445 428 229 219 161 177 210 424 251 493 229 270 255 183 

380329 ДЪЛГОПОЛ 153 65 43 598 506 151 663 522 224 224 293 309 303 243 344 587 224 52 37 149 

290288 ЕЗЕРОВО 205 13 22 634 558 129 715 558 214 214 345 361 339 233 380 623 214 0 15 201 

421156 ЕЛЕНА 338 293 271 442 395 379 552 366 166 156 312 328 147 361 188 431 166 280 265 334 

160127 ЕЛИН ПЕЛИН 414 510 488 304 81 596 238 228 440 430 279 295 311 635 248 293 440 497 482 410 

230201 ЕЛИСЕЙНА 475 479 457 216 121 565 278 140 352 342 367 383 223 547 160 205 352 466 451 471 

844100 ЕЛХОВО 153 249 227 644 428 335 585 568 379 369 195 211 360 411 401 633 379 236 221 149 

510016 ЗАХАРНА ФАБРИКА 421 517 495 283 60 603 211 207 419 409 306 322 290 614 227 272 419 504 489 417 

160424 ЗВЪНИЧЕВО 338 434 412 392 169 520 326 316 414 404 191 207 395 596 336 381 414 421 406 334 

650101 ЗЕМЕН 492 588 566 354 131 674 192 278 490 480 377 393 361 685 298 343 490 575 560 488 
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380006 ЗИМНИЦА 95 191 169 596 380 277 537 520 321 311 167 183 302 353 343 585 321 178 163 91 

320200 ЗЛАТИЦА 339 435 413 352 136 521 293 276 381 371 284 300 359 576 296 341 381 422 407 335 

278101 ЗЛАТНА ПАНЕГА 481 436 414 279 232 522 389 203 309 299 455 471 180 504 117 268 309 423 408 477 

420257 ИВАНОВО 382 248 226 487 440 334 597 411 33 33 357 373 192 228 233 476 33 235 220 378 

230003 ИЛИЯНЦИ 416 512 490 275 62 598 219 199 411 401 308 324 282 606 219 264 411 499 484 412 

160051 ИСКЪР 409 505 483 289 66 591 223 213 425 415 294 310 296 620 233 278 425 492 477 405 

941104 ИСПЕРИХ 294 160 138 629 582 246 739 553 121 121 434 450 334 86 375 618 121 147 132 290 

160242 ИХТИМАН 394 490 468 336 113 576 270 260 470 460 247 263 343 652 280 325 470 477 462 390 

320564 КАЗАНЛЪК 210 306 284 481 265 392 422 405 252 242 168 184 233 447 274 470 252 293 278 206 

160101 КАЗИЧЕНЕ 404 500 478 294 71 586 228 218 430 420 289 305 301 625 238 283 430 487 472 400 

840017 КАЛИТИНОВО 179 275 253 532 316 361 473 456 273 263 131 147 254 437 295 521 273 262 247 175 

320432 КАЛОФЕР 247 343 321 444 228 429 385 368 289 279 205 221 270 484 311 433 289 330 315 243 

480020 КАЛОЯНОВЕЦ 201 297 275 529 306 383 463 453 277 267 113 129 258 459 299 518 277 284 269 197 

812032 КАЛОЯНОВО 308 404 382 462 239 490 396 386 352 342 173 189 333 547 374 451 352 391 376 304 

297168 КАРДАМ 296 134 113 725 649 5 806 649 305 305 436 452 430 324 471 714 305 121 106 292 

970 КАРДАМ ГР. 301 139 118 730 654 0 811 654 310 310 441 457 435 329 476 719 310 126 111 297 

320408 КАРЛОВО 269 365 343 422 206 451 363 346 311 301 214 230 292 506 333 411 311 352 337 265 

380097 КАРНОБАТ 61 157 135 630 414 243 571 554 300 300 201 217 336 319 377 619 300 144 129 57 

270082 КАРЛУКОВО 463 416 393 217 182 504 339 153 280 281 428 444 162 486 99 218 291 409 390 459 

290007 КАСПИЧАН 218 84 62 563 516 170 673 487 143 143 358 374 268 162 309 552 143 71 56 214 

180026 КАТУНИЦА 304 400 378 449 226 486 383 373 383 373 134 150 364 562 393 438 383 387 372 300 

840124 КЕРМЕН 133 229 207 578 362 315 519 502 319 309 129 145 300 391 341 567 319 216 201 129 

440305 КНИЖОВНИК 281 377 355 556 333 463 490 480 363 353 111 127 344 539 385 545 363 364 349 277 

240028 КОЗАРЕВЕЦ 305 238 216 409 362 324 519 333 133 123 279 295 114 316 155 398 133 225 210 301 

650143 КОПИЛОВЦИ 513 609 587 375 152 695 213 299 511 501 398 414 382 706 319 364 511 596 581 509 

160309 КОСТЕНЕЦ 376 472 450 354 131 558 288 278 452 442 229 245 361 634 298 343 452 459 444 372 

110155 КОСТИНБРОД 432 528 506 294 43 614 228 218 430 420 317 333 301 625 238 283 430 515 500 428 

240283 КОЧ0ВО 216 130 108 517 470 216 627 441 189 189 356 372 222 208 263 506 189 117 102 212 

560367 КОЧЕРИНОВО 531 627 605 393 170 713 101 317 529 519 416 432 400 724 337 382 529 614 599 527 

723015 КОШАВА 699 655 633 18 345 741 502 128 528 518 591 607 399 723 336 19 528 642 627 695 

320051 КРЕМИКОВЦИ 400 496 474 291 78 582 235 215 427 417 307 323 298 622 235 280 427 483 468 396 
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560508 КРЕСНА 583 679 657 445 222 765 49 369 581 571 468 484 452 776 389 434 581 666 651 579 

720151 КРИВОДОЛ 539 495 473 152 185 581 342 76 368 358 431 447 239 563 176 141 368 482 467 535 

165027 КРИЧИМ 323 419 397 429 206 505 363 353 399 389 176 192 380 581 373 418 399 406 391 319 

180018 КРУМОВО 302 398 376 444 221 484 378 368 378 368 139 155 359 560 388 433 378 385 370 298 

420034 КРУШЕТО 309 264 242 413 366 350 523 337 107 107 283 299 118 302 159 402 107 251 236 305 

430041 КРЪСТЕЦ 215 311 289 477 316 397 473 401 201 191 189 205 182 396 223 466 201 298 283 211 

760 КУЛАТА ГР. 632 728 706 494 271 814 0 418 630 620 517 533 501 825 438 483 630 715 700 628 

560607 КУЛАТА 630 726 704 492 269 812 2 416 628 618 515 531 499 823 436 481 628 713 698 626 

270074 КУНИНО 469 424 402 223 176 510 333 147 297 287 422 438 168 492 105 212 297 411 396 465 

230029 КУРИЛО 424 520 498 267 70 606 227 191 403 393 316 332 274 598 211 256 403 507 492 420 

165019 КУРТОВО КОНАРЕ 318 414 392 424 201 500 358 348 394 384 171 187 375 576 368 413 394 401 386 314 

440107 КЪРДЖАЛИ 326 422 400 601 378 508 535 525 408 398 156 172 389 584 430 590 408 409 394 322 

650200 КЮСТЕНДИЛ 520 616 594 382 159 702 220 306 518 508 405 421 389 713 326 371 518 603 588 516 

270405 ЛЕВСКИ 349 304 282 343 296 390 453 267 177 167 323 339 48 372 89 332 177 291 276 345 

273102 ЛОВЕЧ 397 352 330 391 344 438 501 315 225 215 371 387 96 420 137 380 225 339 324 393 

273193 ЛОВЕЧ СЕВЕР 392 347 325 386 339 433 496 310 220 210 366 382 91 415 132 375 220 334 319 388 

380139 ЛОЗАРЕВО 78 140 118 647 431 226 588 571 283 283 218 234 353 302 394 636 283 127 112 74 

722066 ЛОМ 615 571 549 120 261 657 418 0 444 434 507 523 315 639 252 109 444 558 543 611 

278036 ЛУКОВИТ 463 418 396 261 214 504 371 185 291 281 437 453 162 486 99 250 291 405 390 459 

843102 ЛЮБЕНОВО ПРЕДАВ. 192 288 266 561 338 374 495 485 334 324 70 86 315 450 356 550 334 275 260 188 

140152 ЛЮБИМЕЦ 247 343 321 568 345 429 502 492 375 365 15 31 356 505 397 557 375 330 315 243 

421024 ЛЯСКОВЕЦ 300 255 233 404 357 341 514 328 128 118 274 290 109 323 150 393 128 242 227 296 

320150 МАКОЦЕВО 370 466 444 321 105 552 262 245 412 402 315 331 328 607 265 310 412 453 438 366 

270009 МЕЗДРА 499 455 433 192 145 541 302 116 328 318 391 407 199 523 136 181 328 442 427 495 

410035 МЕРИЧЛЕРИ 228 324 302 531 308 410 465 455 304 294 86 102 285 486 326 520 304 311 296 224 

510065 МЕТАЛ ТОВАРНА 451 547 525 313 90 633 187 237 449 439 336 352 320 644 257 302 449 534 519 447 

272088 МИЛКОВИЦА 430 385 363 320 273 471 430 244 258 248 404 420 129 453 8 309 258 372 357 426 

440040 МОМЧИЛГРАД 340 436 414 615 392 522 549 539 422 412 170 186 403 598 444 604 422 423 408 336 

721027 МОНТАНА 569 525 503 148 215 611 372 72 398 388 461 477 269 593 206 137 398 512 497 565 

274043 МОРАВА 367 322 300 361 314 408 471 285 195 185 341 357 30 390 107 350 195 309 294 363 

720219 МЪРЧЕВО 562 518 496 129 208 604 365 53 391 381 454 470 262 586 199 118 391 505 490 558 

240317 МЪТНИЦА 202 100 78 547 500 186 657 471 159 159 342 358 252 178 293 536 159 87 72 198 

290031 НЕВША 220 70 48 577 530 156 687 501 157 157 360 376 282 176 323 566 157 57 42 216 
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340034 НИКОЛАЕВО 174 270 248 517 301 356 458 441 242 232 174 190 223 432 264 506 242 257 242 170 

840108 НОВА ЗАГОРА 155 251 229 556 340 337 497 480 297 287 107 123 278 413 319 545 297 238 223 151 

169094 ОБЕДИНЕНА 398 494 472 295 82 580 239 219 431 421 305 321 302 626 239 284 431 481 466 394 

940031 ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК 345 211 189 524 477 297 634 448 16 16 394 410 229 191 270 513 16 198 183 341 

160457 ОГНЯНОВО 322 418 396 408 185 504 342 332 398 388 175 191 379 580 352 397 398 405 390 318 

270348 ОДЪРНЕ 366 321 299 326 279 407 436 250 194 184 340 356 65 389 72 315 194 308 293 362 

274068 ОРЕШ 385 340 318 379 332 426 489 303 213 203 359 375 12 408 125 368 213 327 312 381 

720409 ОРЕШЕЦ 624 580 558 67 270 666 427 53 453 443 516 532 324 648 261 56 453 567 552 620 

270439 ПАВЛИКЕНИ 328 283 261 364 317 369 474 288 156 146 302 318 69 351 110 353 156 270 255 324 

160432 ПАЗАРДЖИК 331 427 405 399 176 513 333 323 407 397 184 200 388 589 343 388 407 414 399 327 

811109 ПАНАГЮРИЩЕ 359 455 433 513 290 541 447 437 435 425 224 240 416 617 457 502 435 442 427 355 

510099 ПЕРНИК РАЗПР. 448 544 522 310 87 630 184 234 446 436 333 349 317 641 254 299 446 531 516 444 

562108 ПЕТРИЧ 625 721 699 487 264 807 27 411 623 613 510 526 494 818 431 476 623 708 693 621 

110130 ПЕТЪРЧ 439 535 513 301 36 621 235 225 437 427 324 340 308 632 245 290 437 522 507 435 

165100 ПЕЩЕРА 340 436 414 446 223 522 380 370 416 406 193 209 397 598 390 435 416 423 408 336 

320218 ПИРДОП 335 431 409 356 140 517 297 280 377 367 280 296 358 572 300 345 377 418 403 331 

430108 ПЛАЧКОВЦИ 232 311 289 460 333 397 490 384 184 174 206 222 165 379 206 449 184 298 283 228 

270306 ПЛЕВЕН 394 349 327 298 251 435 408 222 222 212 368 384 93 417 44 287 222 336 321 390 

270223 ПЛЕВЕН ЗАПАД 396 351 329 296 249 437 406 220 224 214 370 386 95 419 42 285 224 338 323 392 

189027 ПЛОВДИВ РАЗПР. 297 393 371 439 216 479 373 363 373 363 144 160 354 555 383 428 373 380 365 293 

290239 ПОВЕЛЯНОВО 193 25 10 622 546 117 703 546 202 202 333 349 327 221 368 611 202 12 3 189 

440008 ПОДКОВА 358 454 432 633 410 540 567 557 440 430 188 204 421 616 462 622 440 441 426 354 

160036 ПОДУЯНЕ РАЗПР. 414 510 488 284 61 596 218 208 420 410 299 315 291 615 228 273 420 497 482 410 

270488 ПОЛИКРАИЩЕ 300 255 233 392 345 341 502 316 128 118 274 290 97 323 138 381 128 242 227 296 

420109 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 324 279 257 428 381 365 538 352 92 92 298 314 133 287 174 417 92 266 251 320 

180059 ПОПОВИЦА 287 383 361 466 243 469 400 390 369 359 117 133 350 545 391 455 369 370 355 283 

240143 ПОПОВО 275 189 167 458 411 275 568 382 182 172 328 344 163 267 204 447 182 176 161 271 

270330 ПОРДИМ 373 328 306 319 272 414 429 243 201 191 347 363 72 396 65 308 201 315 300 369 

290106 ПРОВАДИЯ 204 54 32 593 546 140 703 517 173 173 344 360 298 192 339 582 173 41 26 200 

180109 ПЪРВОМАЙ 271 367 345 482 259 453 416 406 353 343 101 117 334 529 375 471 353 354 339 267 

843037 РАДНЕВО 179 275 253 574 351 361 508 498 321 311 83 99 302 437 343 563 321 262 247 175 

560102 РАДОМИР 466 562 540 328 105 648 166 252 464 454 351 367 335 659 272 317 464 549 534 462 
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430025 РАДУНЦИ 202 298 276 490 303 384 460 414 214 204 176 192 195 409 236 479 214 285 270 198 

940130 РАЗГРАД 289 155 133 580 533 241 690 504 72 72 429 445 285 135 326 569 72 142 127 285 

290221 РАЗДЕЛНА 190 28 7 619 543 114 700 543 199 199 330 346 324 218 365 608 199 15 0 186 

164269 РАЗЛОГ(*) 456 552 530 498 275 638 432 422 532 522 309 325 505 714 442 487 532 539 524 452 

230250 РЕБЪРКОВО 493 461 439 198 139 547 296 122 334 324 385 401 205 529 142 187 334 448 433 489 

27005 РОМАН 479 434 412 213 166 520 323 137 307 297 412 428 178 502 115 202 307 421 406 475 

971 РУСЕ ГР. 361 227 205 520 473 313 630 444 0 12 390 406 225 207 366 509 0 214 199 357 

499012 РУСЕ ЗАПАД 359 225 203 510 463 311 620 434 10 0 380 396 215 205 256 499 10 212 197 355 

940015 РУСЕ РАЗПР. 355 221 199 514 467 307 624 438 6 6 384 400 219 201 260 503 6 208 193 351 

499053 РУСЕ СЕВЕР 361 227 205 520 473 313 630 444 12 12 390 406 225 207 266 509 0 214 199 357 

499038 РУСЕ ТОВАРНА 356 222 200 515 468 308 625 439 7 7 385 401 220 202 261 504 7 209 194 352 

940205 САМУИЛ 267 133 111 602 555 219 712 526 94 94 407 423 307 113 348 591 94 120 105 263 

560540 САНДАНСКИ 604 700 678 466 243 786 28 390 602 592 489 505 473 797 410 455 602 687 672 600 

320135 САРАНЦИ 375 471 449 316 100 557 257 240 417 407 318 334 323 612 260 305 417 458 443 371 

835025 САРАФОВО 12 226 204 699 483 312 640 623 369 369 270 286 405 388 446 688 369 213 198 8 

320523 САХРАНЕ 226 322 300 465 249 408 406 389 268 258 184 200 249 463 290 454 268 309 294 222 

320028 СВЕТОВРАЧАНЕ 410 506 484 281 68 592 225 205 417 407 314 330 288 612 225 270 417 493 478 406 

140202 СВИЛЕНГРАД 258 354 332 579 356 440 513 503 386 376 4 20 367 516 408 568 386 341 326 254 

761 СВИЛЕНГРАД ГР. 262 358 336 583 360 444 517 507 390 380 0 16 371 520 412 572 390 345 330 258 

703 СВИЛЕНГРАД ИЗТОК ГР. 278 374 352 599 376 460 533 523 406 396 16 0 387 536 428 588 406 361 346 274 

274100 СВИЩОВ 397 352 330 391 344 438 501 315 225 215 371 387 0 420 137 380 225 339 324 393 

230102 СВОГЕ 444 510 488 247 90 596 247 171 383 373 336 352 254 578 191 236 383 497 482 440 

940106 СЕНОВО 308 174 152 561 514 260 671 485 53 53 431 447 266 154 307 550 53 161 146 304 

160408 СЕПТЕМВРИ 347 443 421 383 160 529 317 307 423 413 200 216 390 605 327 372 423 430 415 343 

941302 СИЛИСТРА 380 246 224 715 668 332 825 639 207 207 520 536 420 0 461 704 207 233 218 376 

140103 СИМЕОНОВГРАД 216 312 290 537 314 398 471 461 344 334 46 62 325 474 366 526 344 299 284 212 

560433 СИМИТЛИ 558 654 632 420 197 740 74 344 556 546 443 459 427 751 364 409 556 641 626 554 

290205 СИНДЕЛ  РАЗПР. 184 34 12 613 537 120 694 537 193 193 324 340 318 212 359 602 193 21 6 180 

240127 СЛАВЯНОВО 284 198 176 449 402 284 559 373 173 163 319 335 154 276 195 438 173 185 170 280 

340190 СЛИВЕН 119 215 193 572 356 301 513 496 297 287 191 207 278 377 319 561 297 202 187 115 

110122 СЛИВНИЦА 445 541 519 307 30 627 241 231 443 433 330 346 314 638 251 296 443 528 513 441 

246041 СМЯДОВО 169 99 77 564 517 185 674 488 192 192 309 325 269 211 310 553 192 86 71 165 

290122 СОЛНА МИНА 197 47 25 600 550 133 707 524 180 180 337 353 305 199 346 589 180 34 19 193 
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272104 СОМОВИТ 438 393 371 328 281 479 438 252 266 256 412 428 137 461 0 317 266 380 365 434 

320341 СОПОТ 275 371 349 416 200 457 357 340 317 307 220 236 298 512 339 405 317 358 343 271 

260018 СОФИЯ СЕВЕР 419 515 493 278 59 601 216 202 414 404 305 321 285 609 222 267 414 502 487 415 

169110 СОФИЯ ТОВАРНА 420 516 494 282 59 602 216 206 418 408 305 321 289 613 226 271 418 503 488 416 

160507 СТАМБОЛИЙСКИ 312 408 386 418 195 494 352 342 388 378 165 181 369 570 362 407 388 395 380 308 

480103 СТАРА ЗАГОРА 188 284 262 523 307 370 464 447 264 254 126 142 245 446 286 512 264 271 256 184 

381103 СТАРО ОРЯХОВО 204 62 40 641 557 148 714 565 221 221 344 360 346 240 387 630 221 49 34 200 

320101 СТОЛНИК 387 483 461 304 88 569 245 228 429 419 306 322 311 624 248 293 429 470 455 383 

240051 СТРАЖИЦА 308 222 200 425 378 308 535 349 149 139 295 311 130 300 171 414 149 209 194 304 

380014 СТРАЛДЖА 88 184 162 603 387 270 544 527 327 318 174 190 309 346 350 592 327 171 156 84 

811091 СТРЕЛЧА 347 443 421 501 278 529 435 425 423 413 212 228 404 605 445 490 423 430 415 343 

811034 СЪЕДИНЕНИЕ 309 405 383 463 240 491 397 387 385 375 174 190 366 567 407 452 385 392 377 305 

340067 ТВЪРДИЦА 161 257 235 530 314 343 471 454 255 245 187 203 236 419 277 519 255 244 229 157 

844027 ТЕНЕВО 131 227 205 622 406 313 563 546 357 347 173 189 338 389 379 611 357 214 199 127 

160523 ТОДОР КАБЛЕШКОВ 303 399 377 427 204 485 361 351 379 369 156 172 360 561 371 416 379 386 371 299 

230078 ТОМПСЪН 438 516 494 253 84 602 241 177 389 379 330 346 260 584 197 242 389 503 488 434 

290296 ТОПОЛИТЕ 209 9 26 638 562 133 719 562 218 218 349 365 343 237 384 627 218 4 19 205 

430280 ТРАПЕЗИЦА 282 261 239 410 363 347 520 334 134 124 256 272 115 329 156 399 134 248 233 278 

273201 ТРОЯН 432 387 365 426 379 473 536 350 260 250 406 422 131 455 172 415 260 374 359 428 

812016 ТРУД 296 392 370 450 227 478 384 374 364 354 161 177 345 554 386 439 364 379 364 292 

430124 ТРЯВНА 239 304 282 453 340 390 497 377 177 167 213 229 158 372 199 442 177 291 276 235 

340000 ТУЛОВО 195 291 269 496 280 377 437 420 237 227 153 169 218 432 259 485 237 278 263 191 

240242 ТЪРГОВИЩЕ 236 150 128 497 450 236 607 421 209 209 367 383 202 228 243 486 209 137 122 232 

440347 УЗУНДЖОВО 252 348 326 527 304 434 461 451 334 324 82 98 315 510 356 516 334 335 320 248 

810010 ФИЛИПОВО 288 384 362 442 219 470 376 366 364 354 153 169 345 546 386 431 364 371 356 284 

840033 ХАН АСПАРУХ 170 266 244 541 325 352 482 465 282 272 122 138 263 428 304 530 282 253 238 166 

240291 ХАН КРУМ 207 121 99 526 479 207 636 450 180 180 347 363 231 199 272 515 180 108 93 203 

140137 ХАРМАНЛИ 231 327 305 552 329 413 486 476 359 349 31 47 340 489 381 541 359 314 299 227 

440339 ХАСКОВО 262 358 336 537 314 444 471 461 344 334 92 108 325 520 366 526 344 345 330 258 

812206 ХИСАР 318 414 392 471 255 500 412 395 360 350 197 213 341 555 382 460 360 401 386 314 

940239 ХИТРИНО 245 111 89 590 543 197 700 514 116 116 385 401 295 135 336 579 116 98 83 214 

320309 ХРИСТО ДАНОВ 289 385 363 402 186 471 343 326 331 321 234 250 312 526 346 391 331 372 357 285 

320192 ЧЕЛОПЕЧ 343 439 417 348 132 525 289 272 385 375 288 304 355 580 292 337 385 426 411 339 

270108 ЧЕРВЕН БРЯГ 447 402 380 245 198 488 355 169 275 265 421 437 146 470 83 234 275 389 374 443 
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230235 ЧЕРЕПИШ 487 467 445 204 133 553 290 128 340 330 379 395 211 535 148 193 340 454 439 483 

272112 ЧЕРКВИЦА 444 399 377 334 287 485 444 258 272 262 418 434 143 467 6 323 272 386 371 440 

560441 ЧЕРНИЧЕ 561 657 635 423 200 743 71 347 559 549 446 462 430 754 367 412 559 644 629 557 

240010 ЧЕСТОВО 297 246 224 401 354 332 511 325 125 115 271 287 106 320 147 390 125 233 218 293 

810135 ЧИРПАН 233 329 307 497 274 415 431 421 309 299 125 141 290 491 331 486 309 316 301 229 

163105 ЧУКУРОВО 424 520 498 332 109 606 266 256 468 458 277 293 339 663 276 321 468 507 492 420 

240309 ШУМЕН 194 108 86 539 492 194 649 463 167 167 334 350 244 186 285 528 167 95 80 190 

380402 ЮНАК 180 38 16 617 533 124 690 541 197 197 320 336 322 216 363 606 197 25 10 176 

180141 ЯБЪЛКОВО 252 348 326 501 278 434 435 425 334 324 82 98 315 510 356 490 334 335 320 248 

164202 ЯКОРУДА(*) 427 523 501 469 246 609 403 393 503 493 280 296 476 685 413 458 503 510 495 423 

840207 ЯМБОЛ 110 206 184 601 385 292 542 525 336 326 152 168 317 368 358 590 336 193 178 106 

320077 ЯНА 394 490 468 297 83 576 240 221 433 423 301 317 304 628 241 286 433 477 462 390 

270207 ЯСЕН 401 356 334 291 244 442 401 215 229 219 375 391 100 424 37 280 229 343 328 397 
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Таблица I 

Единични цени за железопътен превоз на товари без преминаване през гранични гари 

       

Евро/тон 

Разстояние 

клас 1 клас 2 

Собственик на вагона Собственик на вагона 

БДЖ частен чуждо ЖП БДЖ частен чуждо ЖП 

0 - 20 4,62 2,16 5,38 4,01 1,86 4,68 

21 - 40 5,26 3,02 7,49 4,58 2,61 6,53 

41 - 60 6,24 3,83 9,20 5,40 3,34 8,01 

61 - 80 6,86 4,48 10,68 5,96 3,87 9,27 

81 - 100 7,82 5,24 13,60 6,79 4,54 11,80 

101 - 120 8,54 5,81 15,72 7,41 5,04 13,69 

121 - 140 10,07 6,82 18,46 8,75 5,95 16,07 

141 - 160 11,57 7,87 21,17 10,05 6,82 18,41 

161 - 180 12,97 8,78 23,58 11,25 7,66 20,50 

181 - 200 14,57 9,94 26,53 12,65 8,62 23,06 

201 - 220 15,26 10,38 27,77 13,27 9,02 24,15 

221 - 240 16,47 11,18 29,84 14,33 9,73 25,93 

241 - 260 17,62 11,99 31,86 15,32 10,41 27,70 

261 - 280 18,54 12,63 33,47 16,11 10,96 29,08 

281 - 300 19,34 13,16 34,94 16,84 11,45 30,37 

301 - 320 20,03 13,62 36,01 17,45 11,85 31,29 

321 - 340 21,41 14,56 38,38 18,61 12,66 33,40 

341 - 360 22,64 15,40 40,51 19,71 13,37 35,24 

361 - 380 23,74 16,15 42,37 20,64 14,03 36,83 

381 - 400 24,92 16,97 44,41 21,70 14,75 38,63 

401 - 420 26,25 17,85 46,63 22,85 15,54 40,56 

421 - 440 27,32 18,55 48,42 23,76 16,15 42,11 

441 - 460 28,54 19,38 50,37 24,81 16,85 43,79 

461 - 480 29,67 20,16 52,24 25,79 17,53 45,45 

481 - 500 30,83 20,95 54,14 26,81 18,22 47,08 

501 - 550 33,25 22,61 58,27 28,91 19,65 50,68 

551 - 600 35,68 24,27 62,38 31,03 21,09 54,25 

601 - 650 38,04 25,85 66,41 33,06 22,48 57,76 

651 - 700 40,43 27,47 70,38 35,16 23,90 61,19 

701 - 750 42,72 29,05 74,23 37,17 25,25 64,53 

751 - 800 45,02 30,60 78,05 39,18 26,63 67,87 

801 - 850 47,28 32,15 81,80 41,12 27,96 71,12 

851 - 900 49,58 33,70 85,46 43,09 29,30 74,29 

901 - 950 51,82 35,20 89,04 45,02 30,60 77,42 

951 - 1000 53,96 36,66 92,55 46,92 31,88 80,47 

     

В сила от 17.02.2020 година. 

Забележки: 
     1. При превоз на товари от внос, за износ или транзит през гранични гари се прилагат 

единичните цени от Таблица II. 

2. Когато превозът се осъществява по участък, обслужван с дизелова тяга, съгласно 

Приложение № 10, за дължината на този участък се начислява добавка 0,015 евро на 

нетотонкилометър. 

3. Когато превозът е до или от гари, посочени в Приложение № 09, или допълнително 

открити с телеграма се начислява и добавката, съгласно код UIC 37-38 букви в), г), д), ж) 

или н), в зависимост от случая. 
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Таблица II 

Единични цени за железопътен превоз на товари от внос, за износ и транзит 

през гранични гари 

      

Евро/тон 

Разстояние 

клас 1 клас 2 

Собственик на вагона Собственик на вагона 

БДЖ частен чуждо ЖП БДЖ частен чуждо ЖП 

0 - 20 5,24 3,16 5,65 4,57 2,76 4,91 

21 - 40 6,10 4,43 7,91 5,31 3,85 6,86 

41 - 60 7,50 4,98 9,70 6,54 4,33 8,44 

61 - 80 8,77 6,11 11,25 7,62 5,31 9,77 

81 - 100 11,18 7,98 14,31 9,72 6,93 12,42 

101 - 120 13,02 9,47 16,58 11,33 8,24 14,42 

121 - 140 15,32 11,18 19,44 13,32 9,72 16,91 

141 - 160 17,63 12,84 22,30 15,32 11,15 19,38 

161 - 180 19,69 14,36 24,84 17,13 12,46 21,61 

181 - 200 22,23 16,18 27,97 19,34 14,06 24,29 

201 - 220 23,32 16,99 29,23 20,29 14,78 25,43 

221 - 240 25,13 18,30 31,41 21,86 15,92 27,31 

241 - 260 26,86 19,57 33,52 23,37 17,02 29,14 

261 - 280 28,30 20,60 35,24 24,59 17,91 30,64 

281 - 300 29,60 21,54 36,75 25,73 18,73 31,96 

301 - 320 30,58 22,29 37,90 26,58 19,37 32,96 

321 - 340 32,65 23,77 40,40 28,41 20,67 35,14 

341 - 360 34,53 25,15 42,65 30,05 21,87 37,09 

361 - 380 36,19 26,35 44,62 31,49 22,91 38,80 

381 - 400 38,05 27,70 46,77 33,09 24,08 40,69 

401 - 420 40,08 29,20 49,11 34,83 25,38 42,71 

421 - 440 41,73 30,37 50,98 36,29 26,43 44,32 

441 - 460 43,54 31,71 53,00 37,86 27,58 46,09 

461 - 480 45,29 32,96 55,03 39,39 28,67 47,83 

481 - 500 47,04 34,22 56,99 40,88 29,75 49,58 

501 - 550 50,72 36,94 61,32 44,10 32,11 53,30 

551 - 600 54,42 39,62 65,65 47,31 34,45 57,09 

601 - 650 58,05 42,27 69,90 50,47 36,77 60,79 

651 - 700 61,65 44,91 74,05 53,61 39,03 64,41 

701 - 750 65,22 47,48 78,12 56,71 41,29 67,92 

751 - 800 68,77 50,05 82,14 59,80 43,52 71,44 

801 - 850 72,23 52,58 86,07 62,79 45,70 74,87 

851 - 900 75,61 55,05 89,94 65,76 47,86 78,20 

901 - 950 79,01 57,52 93,74 68,71 50,01 81,51 

951 - 1000 82,34 59,96 97,44 71,60 52,14 84,72 

     

В сила от 07.04.2020 година. 
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ТАБЛИЦА III 

В сила от 01.07.2020 

Такси за допълнителни услуги, пряко свързани с превоза  

Код по Код по 
Наименование Такса в евро Забележка 

UIC ООН 

1  2  3  4  5  

 Такси за допълнителни услуги 

12 104071 

За смяна на талиги в гара Варна фериботна от 

едно за друго междурелсие на пълни вагони, 

включително и на подвижен състав, превозван 

като товар на собствени талиги  

  

а) на вагони, натоварени с няколко пратки 0,50 

на започнати 100 

кг и на 

товарителница 

б) на покрити, открити и платформени вагони, 
както и на и хладилни вагони, номерата на 

които започват с 918 

155,00 на вагон 

в) за специализирани вагони  225,00  на вагон 

г) на вагони, натоварени с товари от клас 1, 2 и 

клас 7 по РИД 255,00 на вагон 

д) на празни частни или отдадени под наем 

вагони 
50,00 на вагон 

е) на ГТК пълни или празни  23,00  на ГТК 

ж) на празни частни и отдадени под наем 

вагони, след превоз на товари от клас 1, 2 и 7 по 

РИД 

65,00 на вагон 

з) на специални возила (локомотиви, мотриси и 

др.)  
 

по калкулация 

17 104187 

За претоварване на товари в гара Варна-

фериботна: 
  

а) от вагони с една ширина на вагони с друга 

ширина на междурелсието 
0,40 

на започнати 100 

кг 

б) от вагон на автомобил или обратно  0,50 
на започнати 100 

кг. 

в) на ГТК пълни  30,00  на ГТК 

г) на ГТК празни  17,00  на ГТК 

20 108003 
За вагон-водачи, придружаващи натоварени 

вагони с автосцепки през Варна фериботна 
0,20 Вагонкилометър 

22 108005 

За ползване на железнични талиги от фериботни 

вагони – частни или отдадени под наем, за 

времето в разпореждане на клиента (от 

зачисляване до отчисляване на вагона с ДП-14) 

15,00 

на вагон и 

започнато 

денонощие 

23 108006  

Такса за съгласуване на извънгабаритен 

(особен) превоз  

  

а) във вътрешно съобщение  10,00  на пратка 

б) с едно ЖП 30,00  на пратка 

в) с повече от едно ЖП 45,00  на пратка 
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  Добавъчни такси  

  Раздел 1 - Такси за обработка на товарите   

30-31 203133 

204178 
Такси за натоварване/разтоварване на 

товари: 
  

30 203133 

а) за натоварване на насипни товари    По калкулация 

б) за натоварване на бройни (торби, биг-бегси, 

слингове, картони, кашони, каси, палети) товари 

 По калкулация 

в) за натоварване на товари, които при 

манипулиране лесно се повреждат, нараняват, 

разпиляват и др. 

 По калкулация 

г) за натоварване на палетизирани съоръжения  По калкулация 

д) за използване на рампа при извършване на 

натоварване на леки автомобили в гара Варна 

фериботна 

0,35 
на започнати 100 

кг. 

31 204178 

а) за разтоварване на насипни товари    По калкулация 

б) за разтоварване на бройни (торби, биг-бегси, 

слингове, картони, кашони, каси, палети) товари 

 По калкулация 

в) за разтоварване на товари, които при 

манипулиране лесно се повреждат, нараняват, 

разпиляват и др. 

 По калкулация 

г) за разтоварване на палетизирани съоръжения  По калкулация 

д) за използване на рампа при извършване на 

разтоварване на леки автомобили в гара Варна 

фериботна 

0,35 
на започнати 100 

кг. 

33  210041  За престояване на контейнери, по вина на 

клиента в района на гарата след 24 часа на 

деня, следващ този на разтоварването им от 

вагона и от деня на свалянето им от 

автомобила: 

  

  

а) за пълен ГТК  5,00  
на контейнер и 

започнато 

денонощие 

б) за празен ГТК  3,00  

в) за пълен МТК или СТК  3,00  

г) за празен МТК или СТК  1,50  

34 215005 

Такса за мерене на вагон:    

а) в празно състояние (тариране);  15,00  на вагон 

б) в пълно състояние  15,00  на вагон 

в) повторно мерене в пълно състояние, поискано 

от клиента  
20,00 на вагон 

г) повторно тариране, поискано от клиента  20,00  на вагон 

д) за тариране на вагонна везна, собственост на 

клиента, с участие на служител на БДЖ 
7,50 на вагон 

е) за мерене в пълно състояние на вагонна везна, 

собственост на клиента, с участие на служител 

на БДЖ  

7,50 на вагон 

ж) за повторно мерене в пълно състояние, 

поискано от клиента на негова вагонна везна, с 

участие на служител на БДЖ 

10,00  на вагон 

з) за повторно тариране, поискано от клиента на 

негова вагонна везна, с участие на служител на 

БДЖ 

10,00  на вагон 

и) за мерене на вагонна везна на ДП ”НКЖИ” от 

служител на БДЖ, когато превозът се извършва 

от друг превозвач 

10,00  на вагон 
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37 216031  Такси за маневри в отправна гара   

  а) за маневра – подаване и отделно за вземане на 

вагон в и от индустриален клон или на и от 

общо разтоварище в отправна гара.  

Тази такса се събира и при: 

1. преместване на вагон или повторно подаване 

от един на друг коловоз; 

2. при подаване (вземане), разместване на 

частни вагони; 

3. при подаване на вагони във вагоноремонтни 

заводи, ВР цехове или ВР депа; 

4. при подаване на вагони в дезинфекционни и 

паро-пропарочни станции. 

4,30 

на вагон и 

започнат км. от 

дължината на 

индустриалния жп 

клон 

б) Остава свободна.   

  

в) за подаване или изваждане на единични 

вагони или групи до 5 (пет) ПЖПС, 

непринадлежащи на железниците (вагон, 

возило и др.) в отправни гари от списъка по 

Приложение № 9  

35,00 на ПЖПС  

  

г) за подаване или изваждане на единични 

вагони или групи до 5 (пет) железнични вагона 

изпратени или получени в отправни гари от 

списъка по Приложение № 9 

70,00 на вагон 

  

д) за подаване или изваждане на групи от 6 

(шест) и повече железнични вагони, изпратени 

или получени в отправни гари от списъка по 

Приложение № 9 

25,00 на вагон 

  

е) За обслужване на клиенти с маневрена 

дейност, когато превозвачът по основния 

превозен договор е различен от „БДЖ – ТП” 

ЕООД в отправни гари 

Забележка: Услугата се предлага само в гари в 

които работят гарови маневри, съгласно ПКВ 

4,30 
на започнат км и 

посока 

  

ж) За изваждане на вагони от отправни гари от 

списъка по Приложение № 9, обслужващи 

вагоноремонтни заводи отделно за подаване и 

отделно за изваждане  

35,00 на вагон 

  
з) За подаване, вкл. и подреждане на вагони от 

и за фериботния  кораб в гара Варна фериботна 17,20 на вагон 

  

и) За подаване, вкл. и подреждане на товарни 

автомобили за фериботния кораб в гара Варна 

фериботна 

80,00 на автомобил 

  

й) За подаване, вкл. и подреждане на колесни 

трактори на собствен ход над 5 тона или 

автобуси за фериботния кораб в гара Варна 

фериботна 

120,00 
на трактор или 

автобус 

  

к) За подаване, вкл. и подреждане на празни 

товарни автомобили за фериботния кораб в гара 

Варна фериботна 

40,00 на автомобил 

  л) За подаване, вкл. и подреждане на леки 

автомобили от и за фериботния  кораб в гара 

Варна фериботна 

25,00 на автомобил 
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  м) За подаване, вкл. и подреждане на колесни 

трактори, лекотоварни автомобили до 5 тона и 

микробуси на собствен ход за фериботния  

кораб в гара Варна фериботна 

42,00 
на превозно 

средство 

н) за подаване или изваждане на група от 6 

(шест) и повече ПЖПС (вагон, возило и др.), 

непринадлежащи на железниците, изпратени 

или получени в отправна гара от списъка по 

Приложение № 9 

12,50 
на ПЖПС /вагон, 

возило и др. 

о) За разместване на вагони в индустриален ж п 

клон по искане на клиента 
4,30 

на вагон и 

започнат км. 

 п) Такса за осигуряване на маневрен локомотив 

за извършване на маневра в гара по 

Приложение № 9 или закрита за товарна 

дейност. 

6,00 

На локомотив и 

започнат 

километър 

38 216045 

Такси за маневра в получаваща или междинна гара 

а) за маневра – подаване и отделно за вземане на 

вагон в и от индустриален клон или на и от 

общо разтоварище в получаваща или междинна 

гара    

Забележка: Тази такса се събира и при: 

1. преместване на вагон или повторно подаване 

от един на друг коловоз; 

2.  при подаване /вземане/ разместване на 

частни вагони; 

3.  при изваждане на вагони от вагоноремонтни 

заводи, ВР цехове или ВР депа; 

4. при изваждане на вагони от дезинфекционни 

и паро-пропарочни станции. 

4,30 

на вагон и 

започнат км от 

дължината на 

индустриалния жп 

клон 

б) Остава свободна.   

в) за подаване или изваждане на единични 

вагони или групи до 5 (пет) ПЖПС, 

непринадлежащи на железниците (вагон, 

возило и др.) получаващи гари от списъка по 

Приложение № 9 

35,00 на ПЖПС 

г) за подаване или изваждане на единични 

вагони или групи до 5 (пет) железнични вагона 

в получаващи гари от списъка по Приложение 

№ 9  

70,00 на вагон 

д) за подаване или изваждане на групи от 6 

(шест) и повече железнични в получаващи гари 

от списъка по Приложение № 9 

25,00 на вагон 

е) За обслужване на клиенти с маневрена 

дейност, когато превозвачът по основния 

превозен договор е различен от „БДЖ – ТП” 

ЕООД в получаващи гари 

Забележка: Услугата се предлага само в гари в 

които работят гарови маневри, съгласно ПКВ  

 

4,30 

 

На започнат км  и 

посока 

ж) За подаване на вагони в получаващи гари от 

списъка от Приложение № 9, обслужващи 

вагоноремонтни заводи отделно за подаване и 

отделно за изваждане  

35,00 на вагон 
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з) За изтегляне на вагони от фериботния  кораб в 

гара Варна фериботна 
17,20 на вагон 

и) За изтегляне на автомобили от фериботния  

кораб в гара Варна фериботна 
80,00 на автомобил 

й) За изтегляне, вкл. и подреждане на колесни 

трактори на собствен ход над 5 тона или 

автобуси от фериботния  кораб в гара Варна 

фериботна 

120,00 
на трактор или 

автобус 

к) За изтегляне на празни автомобили от и за 

фериботния  кораб в гара Варна фериботна 
40,00 на автомобил 

л) За изтегляне на леки автомобили от 

фериботния  кораб в гара Варна фериботна 
25,00 на автомобил 

м) За изтегляне на колесни трактори, 

лекотоварни автомобили до 5 тона и микробуси 

на собствен ход от фериботния  кораб в гара 

Варна фериботна 

42,00 
на превозно 

средство 

н) за подаване или изваждане на група от 6 

(шест) и повече ПЖПС (вагон, возило и др.), 

непринадлежащи на железниците в получаваща 

гара от списъка по Приложение № 9 

12,50 
на ПЖПС /вагон, 

возило и др./ 

о) За разместване на вагони в индустриален ж п 

клон по искане на клиента 
4,30 на вагон 

п) Такса за осигуряване на маневрен локомотив 

за извършване на маневра в гара по 

Приложение № 9 или закрита за търговска 

дейност 

6,00 

На локомотив и 

започнат 

километър 

  

Забележки към кодове 37 и 38: 

1. При превоз на железнични вагони от или до 

гари по Приложение № 9, таксата по буква „г” и 

„д” се начислява еднократно по товарителницата 

за пълния вагон, при изпращане/получаване на 

пратката от такава гара. 

2. При превоз на возила на собствени колооси, 

непринадлежащи на железниците от или до гари 

по Приложение № 9, таксата по буква „в” и „н” 

се начислява за всеки вагон поотделно по 

съответната товарителница.  

3. При подаване / изваждане на вагони, 

организирани в блок-влакове, от или до гари по 

Приложение № 9 допълнителната такса не се 

начислява и събира. 

  

39 216046 

а) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на пълен 20’ UTI /ГТК 
40,00 

На контейнер/ 

UTI 

б) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на пълен 40’ UTI /ГТК 
45,00 

На контейнер/ 

UTI 

в) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на празен 20’ UTI /ГТК 
18,00 

На контейнер/ 

UTI 

г) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на празен 40’ UTI /ГТК 
20,00 

На контейнер/ 

UTI 

д) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на пълни 20’ сменяеми каросерии 
60,00 На каросерия 

е) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на пълни 40’ сменяеми каросерии 
70,00 На каросерия 

ж) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на празни 20’ сменяеми каросерии 
25,00 На каросерия 
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39 216046 

з) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на празни 40’ сменяеми каросерии. 
30,00 На каросерия 

и) за използване на повдигателни съоръжения за 

обработка на полуремаркета 
80,00 На полуремарке 

й) за осигуряване на електрокар или мотокар 

вилкоповдигач с товароспособност до 3 тона по 

заявка на клиент 

20,00 на започнат час 

к) за осигуряване на Автокран с 

товароподемност  над 7 тона до 16 тона по 

заявка на клиент 

43,00 на започнат час 

л) за пробега на механично средство (МС) с 

товароспособност до 3 тона извън населеното 

място на постоянното му домуване от и до 

обекта, където ще се извършват ТРО  

1,00 
на започнат 

километър и МС 

м) за пробега на Автокран с товароподемност  

над 7 тона до 16 тона извън населеното място на 

постоянното му домуване от и до обекта, където 

ще се извършват ТРО 

2,00 
на започнат 

километър и МС 

Забележка: При заявяване на механизирано 

съоръжение (МС) за работа извън населеното 

място на постоянното му домуване, 

минималната такса, която клиентът заплаща е за 

4 часа. 

 

 

Раздел 2 - Такси за документация 

43  302002  

За уведомяване на изпращачите или 

получателите за часа и датата на подаване на 

вагоните за обработка: 

  

  
а) за клиенти с адрес в населеното място на 

обслужващата гара; 

0,30 
на уведомление 

  
б) за клиенти извън населеното място на 

обслужващата гара; 

1,00 
 

  

в) за клиенти с мобилни телефони  1,00  

Забележка: Тази такса се събира от СОКД в 

гарата срещу данъчна фактура  

  

45 301001 

а) За извършване на ветеринарни или 

фитосанитарни формалности  
12,00 на вагон/UTI 

б) За извършване на други административни 

формалности  
12,00 на вагон/UTI 

46 301003 

За обезпечаване на митни сборове при превоз на 

товари под митнически контрол под покритието 

на декларация Т1:   

  

а) За извършване на митнически транзит под 

покритието на декларация Т1 с ползване на 

общата гаранция на „БДЖ-Товарни 

превози”ЕООД 

10,00 На вагон/UTI  

  

б) Допълнителна такса, в случай, че пратките по 

буква а) не бъдат митнически оформени в 

рамките на свободното от престой време;  

3,00 

На вагон/UTI и 

започнато 

денонощие 

  

в) За извършване на митнически транзит под 

покритието на декларация Т1 от името и за 

сметка на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД с 

ползване на общата гаранция от външна фирма;  

 По калкулация 
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Раздел 3 – Такси за ползване на транспортни средства и съоръжения 

50 401015 

За престой на вагони (контейнери) за 

натоварване, разтоварване или претоварване, 

както и други престои по искане или по вина на 

изпращача (получателя), след изтичане на 

свободното от такси за престой време: 

  

а) за вагон на БДЖ  1,00 
на вагон и 

започнат час 

б) за вагон на чуждо ЖП  4,00 
на вагон и 

започнат час 

в) за частни или наети вагони, когато престояват 

на железнични коловози 
0,50 

на вагон и 

започнат час 

г) за железнични ГТК  0,20 
на контейнер и 

започнат час 

Забележки: 

 -Условията за определяне на свободното от 

такси за престой време са посочени в 

Поясненията към Таблица III 

  

-Престоят на частни или наети вагони в 

индустриален клон не се заплаща; 

  

-Престой на частни или наети контейнери върху 

вагони не се заплаща 

  

54 402003 

а) За ползване на вагонни мушами, собственост 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД  
20,00 

на вагонна 

мушама 

б) За ползване на вагонни мушами, собственост 

на чужди ЖП 

Съгласно 

Приложение IV 
 

  Раздел 4 - Разни добавъчни такси   

71 600926 

а)За пропарване на вагон-цистерни по калкулация на вагон 

б) за измиване на вагони от всички серии 28,00 на вагон 

в) за измиване и дезинфекция/дезинсекция на 

вагони 
43,00 на вагон 

г) за измиване и дезинфекция/дезинсекция на 

вагон зърновози  
45,00 на вагон 

д) за измиване и дезинфекция на вагон цистерни 99,00 на вагон 

е) за измиване и дезинфекция/дезинсекция на 2 

бр. ГТК върху един вагон 
25,00 на ГТК 

ж)за измиване и дезинфекция/дезинсекция на 1 

бр. ГТК върху  вагон 
35,00 на ГТК 

з) за измиване и дезинфекция на танк-

контейнери 
31,00 на танк-контейнер 

и) за почистване от БДЖ - на върнати от 

клиентите непочистени вагони 
30,00 на вагон 

й) за външна дезинфекция на вагоните в 

граничните гари Варна фериботна, Видин 

товарна, Драгоман, Кардам, Кулата, Русе 

разпределителна и Свиленград  

10,23 на вагон (возило) 

к) за външна дезинфекция на лек автомобил или 

микробус в гара Варна фериботна 
10,00 на МПС 

л) за външна дезинфекция на товарен 

автомобил, автобус или колесен трактор в гара 

Варна фериботна 

25,00 на МПС 
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72 601003 За обявена стойност  1,00 
на започнати 100 

евро 

73  608001  За парична гаранция (депозит) на:    

а) всички видове вагони, собственост на БДЖ 50,00 на вагон 

б) фериботни вагони, в т.ч. вагони от серия 908 

и 918 и хладилни композиции 

60,00 на вагон 

76 609018 

Такси, свързани с изчакването на документи от 

изпращача, необходими за изпълнение на 

предписанията на митническите или други 

административни власти 

 По калкулация 

77 609019 

Такси, произтичащи от неправилно, неточно, 

непълно или на място различно от определеното 

в товарителницата от страна на изпращача.  

 По калкулация 

78  609028  За придружаване на пратка  36,00  на вагон 

79  609031  

За установяване броя на колетите или проверка 

на състоянието на стоката, по искане на клиента 

и в негово присъствие 

50,00 на вагон 

80  609085  

а) За следене движението на вагонни, дребни и 

контейнерни пратки, по писмено искане на 

клиента 

3,00 на пратка 

б) За съгласуване превоз на товари през 

пристанище  
2,00 на вагон 

80  609085  

За издаване на преписи или дубликати от 

превозни документи 

  

в) във вътрешността на страната  1,00 на документ 

г) в международно съобщение  1,50 на документ 

81  609126  

За препращане на пристигнала в получаващата 

гара вагонна пратка за друга гара в страната, с 

нова товарителница, без да се извършват товаро-

разтоварни операции 

  

а) за вагони на БДЖ 20,00 на вагон 

б) за двуосни вагони, собственост  на чужди ЖП  70,00 на вагон 

в) за четириосни вагони, собственост  на чужди ЖП 120,00 на вагон 

г) за вагон-водачи собственост на чужди ЖП от 

внос и за износ през Русе гр. или Кардам гр.,  
120,00 на вагон 

81 609126 

Препращане на пристигнала в получаваща 

вътрешна гара вагонна пратка за друга държава 

със същия вагон, без да се преизчисляват 

превозните цени по съответните тарифи от 

отправната до получаващата вътрешна гара 

  

д) за двуосен вагон  140,00 на вагон 

е) за четириосен вагон 200,00 на вагон 

82 609128 

За изменение на превозния договор   

а) по реда и условията  на Наредба № 44, СМГС 

и CIM, независимо от собствеността на вагона  
20,00 на вагон 

б) при несъответствие между вписаната в 48/ 72 

часовата заявка получаваща гара и вписаната в 

превозните документи получаваща гара 

20,00 на вагон 
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82  609128  

За предоставяне на формуляри от превозни 

документи:  

  

в) товарителница КПМ-Т/КПМ-В, CIM/CUV, 

СМГС или CIM/ СМГС 
1,00 за комплект 

г) за всяка част (лист) на товарителници КПМ-

Т/КПМ-В, CIM/CUV, СМГС или CIM/ СМГС 
0,20 за част (лист) 

д) запазена   

е) за заявка БДЖ-НГ (нарушен габарит)  0,50 за заявка 

ж) записка за предплащане  1,00 за комплект 

з) лист 2а, 4 и 4а от товарителница CIM  0,20 на лист 

и) За цялостно попълване на превозен документ 

(товарителница) за превоз по заявка на клиента 
2,00 на документ 

83 609129 

а) За паркинг на МПС с тегло до 2,5 тона в гара 

Варна фериботна 
3,00 

на МПС и започ-

нато денонощие 

б) За паркинг на МПС с тегло от 2,5 тона до 5 

тона в гара Варна фериботна 
4,00 

на МПС и започ-

нато денонощие 

в) За паркинг на МПС с тегло над 5 тона в гара 

Варна фериботна 
5,00 

на МПС и започ-

нато денонощие 

г) Други разходи, начислени от превозвача на 

база доказателствени документи 

 
по калкулация 

Раздел 5 – Специфични такси, валидни само за клиенти на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД с договор 

за централно плащане 

98 а) Корекция/вписване код за ЦП 10 

на известие за 

корекция 

98 б) Изменение по договор за ЦП 25 

на известие за 

изменение 

98 в) Добавка за железничен вагон по калкулация 

В зависимост от 

собствеността и 

броя на осите на 

вагона 

98 
г) Престой на фериботни вагони по линиите на 

TCDD 
по калкулация 

В зависимост от 

собствеността на 

вагона 

99 

а) Такса за наем RIV при предписан превозвач, с 

който „БДЖ-Товарни превози” ЕООД няма 

разчитане 

по калкулация 

В зависимост от 

вида и 

собствеността на 

вагона 

99 б) Остава свободна   

99 в) За движение на извънреден влак 6,00 влаккилометър 

99 г) Диспечерска заповед 2,05 влак 

99 д) Такса разписание 0,52 влаккилометър 

99 е) Инструкция за работа по калкулация   

99 ж) Резервация трасе 

По ценовата 

листа на ДП 

„НКЖИ” 

 

99 з) Освобождаване пратка по договор   

99 и) Наем вагон за придружители 1,00 
На вагон и 

започнат час 

99 й) Маневрена бригада по калкулация  

99 к) Такса за ползване на вагон на чуждо ЖП  

В зависимост от 

вида и 

собствеността на 

вагона 
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Услуги, които се извършват без да се заплащат 
1. Поставяне на железнични пломби;  

2. Ползване на контейнери при превози на товари във вътрешно съобщение;  

3. Укрепване с материали на железниците на ГТК, натоварени на обикновени вагони; 
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Пояснения към Таблица III  

 

Код по UIC: 12  

1. Смяната на талиги в гара Варна фериботна от едно за друго междурелсие на пълни 

вагони, включително и на подвижен състав, превозван като товар на собствени талиги се заплаща 

по условията на Таблица III в зависимост от вида на пратката, вида на товара и вида на подвижния 

състав.  

2. Железницата определя кои вагонни пратки ще се претоварват на гара Варна 

фериботна от вагони с междурелсие 1520 мм на вагони с междурелсие 1435 мм и на кои вагони ще 

се подменят талигите; 

 
Код по UIC: 17  

1. Разходите за претоварването, престоя на вагоните и превоза с железопътен или 

автомобилен транспорт се заплащат от получателя; 

2. Взривните вещества, посочени в Правилника RID или Приложение 2 към СМГС и 

товарите, превозвани в специализирани вагони, се претоварват от получателя; 

 
Код по UIC: 20  
Номерата на вагон-водачите, придружаващи вагони с автосцепки през Варна-фериботна не 

се вписват в превозния документ, в който са вписани превозните цени. 

Не се начисляват превозни цени за железнични вагон-водачи, придружаващи групи, 

състоящи се само от празни вагони. 

Превозната цена се заплаща от всеки клиент-платец на навлото и само за един вагон-водач. 

За вагон-водачи, придружаващи група вагони с автосцепки за повече от един клиент, 

превозната цена се начислява в един от превозните документи за всеки клиент, а в превозните 

документи на другите вагони се вписва. „За вагон-водача начислено по товарителница №.......”. 

 

Код по UIC: 22  

Таксата за ползване на железнични талиги от фериботни вагони – частни или отдадени под 

наем се начислява, за времето в разпореждане на клиента (от зачисляване до отчисляване на 

вагона с ДП-14) 

 

Код по UIC: 23  
Такса за съгласуване на превоза на извънгабаритни и особени (необикновени) пратки. 

Съгласуването се извършва със заявка Обр.БДЖ-НГ (негабаритен превоз).  

 

Код по UIC: 30 и 31  
1. Като общо правило и на основание чл. 19, ал 1 от Наредба № 44 за превоз на товари с 

железопътен транспорт, натоварването на вагоните се извършва от изпращача, а разтоварването 

след доставката - от получателя, освен ако не е уговорено друго между изпращача и железопътния 

превозвач. 

2. В случай, че превозвачът е приел да извършва натоварването, респ. разтоварването, 

укрепването и др. манипулации, таксата се определя по договаряне.  

3. В случай, че, се налага разтоварване на част от товара, претоварване от един вагон на 

друг, разтоварване на част от товара за проверка от държавни контролни органи или по други 

причини в гранични или междинни гари, таксите по букви от „а” до „г” са по калкулация. 

4. Таксата за използване на рампа при извършване на натоварване и разтоварване на леки 

автомобили в гара Варна фериботна се събират от фериботен комплекс Варна с данъчна фактура. 

 

Код по UIC: 34  
1. Масата на предадените за превоз вагонни пратки се установява в отправната гара. За 

извършеното мерене, изпращачът заплаща таксата, определена в тарифата.  

2. Когато в отправната гара няма възможност да се установи масата, измерването се 

извършва в първата гара по пътя на вагона. В превозния документ се вписва „Измерване в гара ... “ 
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3. Не се мерят от БДЖ и не се заплаща за мерене на вагонни пратки с товари по 

Приложение 5, когато:  

3.1. Вагонната пратка е мерена от работници на изпращача на негова вагонна везна;  

3.2. Пратките се предават и приемат за превоз по обявена от изпращачите маса, товари със 

стандартна или легализирана маса, товари естеството на които не допуска надвишаване на 

товароспособност на вагона;  

4. За случаите по т.3, изпращачът прави бележка в товарителницата за установената или 

обявената от него маса и носи отговорност за това, като заплаща в петорен размер таксата за 

мерене, когато е констатирано, че действителната брутна маса надвишава с повече от 500 кг. 

масата обявена от изпращача, или надвишава товароспособността на вагона, както и всички 

произлезли от това щети.  

5. Проверка на тарата на вагона след разтоварване в получаващата гара се извършва по 

искане на клиента. При проверка тарата на вагона в друга гара, се заплаща по общия ред и 

превозът до и от тази гара. 

6. Измерване на вагонна пратка, пристигнала в получаващата гара изправна в търговско  

отношение, се извършва само по писмено искане на клиента, срещу заплащане на таксата по буква 

„в”- UIC код 34 от Таблица ІІІ  и таксата за съответния престой. При извършване на измерване на 

пратката в друга гара, се заплаща и превозната цена до и от тази гара по общо установения ред.  

7. Таксата по UIC код 34, буква „и” от Таблица ІІІ се начислява и събира, когато 

превозвачът по превозен договор е различен от БДЖ, но за извършване на меренето е ангажиран 

служител на БДЖ и тази услуга не е включена в споразумението за взаимни услуги между БДЖ и 

превозвачът по превозен договор 

 

Код по UIC: 37 и 38  
1. Таксата за подаване и вземане на вагони се заплаща:  

1.1. Отделно при подаване, изваждане или преместване на вагони на общо разтоварище в 

гарите, винаги за разстояние 1 км.; 

1.2. Отделно за подаване и за вземане на вагони на и от индустриален клон, за дължината на 

най-дългия коловоз на индустриалния клон, определена съгласно представена скица или друг 

документ, издаден или заверен от компетентен орган, както следва:  

1.2.1. От стрелката, от която започва индустриалния клон – когато тя се намира в района на 

гарата;  

1.2.2. От изходната стрелка на гарата - когато стрелката, от която започва индустриалният 

клон, се намира на междугарие.  

1.3. Такса за маневра по буква „а” не се заплаща когато превозвач е „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД, но маневрената дейност се извършва от друг оператор и/или превозвач, без това 

да е регламентирано в споразумение за взаимни услуги. 

2. Тази такса се събира и при: 

2.1. Второто подаване на вагони от един на друг коловоз или на определено място в същия 

коловоз на общо разтоварище. Тази такса се събира винаги за разстояние от 1 км отделно за 

подаване и отделно за изваждане на вагоните; 

2.2. От коловоз на общо разтоварище, на коловоз в индустриален клон и обратно; 

2.3. От един индустриален клон в друг индустриален клон в района на една гара. 

2.4. Подаване/изваждане на частни вагони за ремонт от вагоноремонтни заводи, ВР цехове и 

ВР депа; 

2.5. При подаване/ изваждане на частни вагони от и до дезинфекционни и паро-пропарочни 

станции. 

3. За обслужване на товародатели и товарополучатели с маневрена дейност в гари, 

работещи при определени условия (Приложение № 9) или закрити за товарна дейност:  

3.1. Превозът на маневрения локомотив (независимо дали се превозва с влаковия  състав 

или изолирано), който следва да извърши маневрените операции в гарата, се таксува по условията 

на UIC код: 37-38, буква „п” от Таблица III - Такса за осигуряване на маневрен локомотив,  в 

размер на 6 (шест) евро на започнат километър и посока, за разстоянието от най-близкото 

локомотивно  депо или гара до гарата на обслужването и се разпределя пропорционално на броя 

на вагоните за даден клиент. Таксата се изчислява за разстоянието на маршрута, посочен в пътния 

лист. Тази такса не се начислява, когато маневрата се извършва с влаковия локомотив; 
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3.2. Освен таксата по т. 3.1. се начислява и допълнителната такса по букви в), г), д), ж) или 

н) от Таблица III - за обслужване на гара по Приложение № 9 или закрита за търговска дейност. 

Тази такса се начислява, в зависимост от собствеността и броя на вагоните (ПЖПС) за даден 

клиент, както следва: 

3.2.1. За железнични вагони – еднократно, по товарителницата за пълния/те вагони; 

3.2.2. За вагони и возила на собствени колооси, непринадлежащи на железниците от или до 

гари по Приложение № 9 - за всеки вагон поотделно по съответната товарителница. 

3.2.3. При подаване / изваждане на вагони, организирани в блок-влакове, от или до гари по 

Приложение № 9 допълнителната такса не се начислява и събира; 

3.3. Извън таксите по т.3.1. и 3.2. се начислява и таксата по букви „а”, „е” или „о” (4,30 евро 

на вагон, започнат километър и посока).” 

4. Когато превозвачът по основния превозен договор е различен от “БДЖ – ТП” ЕООД, 

клиентите се обслужват с маневрена дейност, само в гари в които работят гарови маневри, 

съгласно ПКВ. В този случай от клиента се събира таксата по буква „е” от Таблица III. В 

останалите гари тази услуга не се предлага. 

5. Таксата за подаване и вземане на вагони не се заплаща за вагон-водачи, придружаващи 

фериботни вагони за превози при Варна фериботна. 

Код по UIC: 46  
1. Превозите под митнически контрол под покритието на декларация Т1, по които митните 

сборове са до 2 500 000 лева, се извършват от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД с учредената му 

обща гаранция. За тези превози, таксата по буква а) се начислява в отправната гара. 

2.  Таксата по буква б) след изтичане на свободното от престой време до датата на 

приключване на транзитната операция (датата на декларацията, с която е дадено допустимо 

митническо направление, посочена в Магазинна книга обр. ДП-13) се начислява в получаващата 

гара; 

3. Превозите под митнически контрол под покритието на декларация Т1, по които митните 

сборове са над 2 500 000 лева, могат да се извършват от външна фирма, за сметка на „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД. За тези превози таксата се начислява по калкулация, като в поле 33 на 

товарителницата КПМ „бележки на превозвача”, респ. в поле 30 на листове 3 и 6 в 

товарителницата СМГС в отправната гара се вписва текст: „Превозът под митнически контрол за 

сметка на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

4. Таксата по код UIC: 46 се начислява и събира: 

- Таксата по буква „а” - в отправната гара при сключване на превозния договор; 

- Таксата по буква „б” - в получаващата гара, само в случаите, когато пратката не бъде 

оформена в рамките на свободното от престой време; 

- Таксата по код UIC: 46, буква „в” се начислява и събира централно, след фактуриране 

от фирмата-гарант. 

Код по UIC: 50  
1. Обработката на вагоните се извършва: 

1.1. За гарите, открити за търговска дейност - през времето, определено в Приложение № 7, 

към Част І на Тарифата;  

1.2. За гарите, в които товародатели и товарополучатели се обслужват след допълнително 

съгласуване по Приложение № 9 към Част І на Тарифата или в гари, закрити за търговска дейност, 

открити временно с телеграма;  

1.3. Гарите, които временно са открити с телеграма се приравняват на гари, открити по 

Приложение № 9 от Част I на Тарифата  

2. СОКД в гарата уведомява изпращача (получателя) срещу заплащане, за часа на подаване 

на вагона (контейнера) за натоварване/разтоварване, не по-малко от:  

2.1. Един час преди подаване за обработване в индустриален клон; 

2.2. Два часа преди подаване на вагона (контейнера) за обработка на общо разтоварище - за 

изпращачи и получатели, които се намират в чертите на населеното място на обслужващата гара. 

2.3. Три часа преди подаване на вагона (контейнера) за обработка на общо разтоварище - за 

изпращачи и получатели, които се намират извън чертите на населеното място  на обслужващата 

гара. 
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2.4. Изпращачите и получателите са длъжни да посочат адрес и телефон/телекс (факс) за 

уведомяване. Когато същите не могат да бъдат намерени на посочения адрес, телефон или факс, 

служителят на БДЖ поставя уведомително писмо (обява) на определено за тази цел място. От часа 

на поставянето й се счита, че е направено уведомление.  

2.5. Уведомяване не се прави:  

2.5.1. Когато изпращачът получи пълен вагон (контейнер), който му се предоставя за 

натоварване (напълване), след разтоварването (опразването) му;  

2.5.2. Когато изпращачът или получателят се е отказал писмено от това; 

2.5.3. Когато между БДЖ и собственика на индустриалния клон са договорени часови 

графици за подаване на вагоните;  

3. Изпращачът (получателят) уведомява БДЖ, че обработката на вагона (контейнера) е 

приключила и същият е готов за търговско обслужване и отвозване, както следва:  

3.1. В гари, обслужвани с гарови маневри – след приключване на обработката, в рамките на 

работното време на гарата, съгласно Приложение № 7;  

3.2. В гари, обслужвани с локални/маневрени влакове – най-малко три часа преди часа на 

заминаване на влака по график. В случай, че клиентът не направи уведомление в този срок, БДЖ 

има право да отмени движението на локалния/маневрен влак и да приложи условията на т. 5.1.2.2. 

при определяне на свободното от престой време. 

 

4. Престой на вагони и контейнери.  
4.1. Престоят започва да тече от часа, определен в уведомлението по т. 2, но не по-рано от 

часа на зачисляване на вагоните (контейнерите) за обработка с ведомост за предаване и приемане 

на вагони Обр.ДП-14 и/или с Акт по т.6.5, до връщането им на БДЖ с ведомост за предаване и 

приемане на вагони Обр.ДП-14.  
4.2. Престоят започва да тече 1 час след подаването на вагоните (контейнерите) с ведомост 

за предаване и приемане на вагони Обр. ДП-14, когато:  

4.2.1. БДЖ не уведоми клонопритежателя (клиента) за часа на подаване на вагоните 

(контейнерите) за обработка; 

4.2.2. Вагоните (контейнерите) се подават на общо разтоварище след часа, посочен в 

уведомлението или обявата.  

4.3. Вагони (контейнери), със стоки под митнически контрол от внос се зачисляват на 

получателите с ведомост за предаване и приемане на вагони Обр. ДП-14 за митническото им 

оформяне.  

4.3.1. Независимо от установеното работно време на гарата, зачисляването на вагоните със 

стоки под митнически контрол се извършва до два часа преди изтичане на работното време на 

митническото учреждение, в района на което се намира гарата;  

4.3.2. Вагони (контейнери) със стоки под митнически контрол, пристигнали след втория час 

от края на работното време на оформящото митническо учреждение се зачисляват в първия 

работен ден и час на митническото учреждение.  

4.3.3. За пратките по т. 4.3.2, на основание чл. 16 от Единните правила CIM и чл. 24 от 

СМГС, във връзка с чл. 64, ал. 2 и 3 и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Наредба №  44 за превоз на товари с 

железопътен транспорт, срокът за доставка се удължава с времето от пристигане на пратката до 

зачисляването й за митническо оформяне.  

4.4. При получаване в получаващата гара на блок-влак, вагоните от състава му се зачисляват 

на клиента, без да се отчитат нормативите от договорите за експлоатация на индустриалните 

железопътни клонове, съгласно т.10. След разтоварване, вагоните от състава на блок-влака се 

отчисляват след връщането им на БДЖ с ведомост за предаване и приемане на вагони обр. ДП-14.  

4.5. При набиране в отправната гара на блок-влак, вагоните от състава му се зачисляват в 

деня и часа на подаване за натоварване, но се отчисляват след набиране и натоварване на целия 

състав.  

4.6. Когато се заявяват или получават вагони, собственост на БДЖ, както и частни или 

наети вагони във вътрешно и в международно съобщение, организирани в блок-влак: 

4.6.1. В гари от Приложение № 7, обслужвани във всички дни или в работните дни от 

седмицата, в които подаването и зачисляването на вагоните от блок влака се извършва в един или 

два последователни дни, свободното от престой време е 48 часа от часа на зачисляване на първата 

група вагони с обр. ДП-14; 
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4.6.2. В гари от Приложение № 7, обслужвани само в определени дни от седмицата 

свободно от престой е времето от деня и часа на зачисляване на вагоните от/за блок-влака, до деня 

и часа на заминаване по график на влака в направлението, в което следва да бъдат отвозени 

вагоните. 

4.6.3. Когато в индустриалния жп клон или гарата не могат да бъдат обработени 

едновременно всички вагони от блок-влак и се налага извършване на допълнителни маневри за 

разместване, измерване на вагоните и др. клиентът заявява локомотив и маневрена бригада, в 

рамките на свободното от престой време. В това време се извършва обработка на превозните 

документи от СОКД и митническото им оформяне, ако такова се изисква.  

Превозът на маневрения локомотив се таксува по условието на код 37-38, буква „п”  (по 

6,00 евро на започнат километър и посока) , а маневрените операции в гарата се таксуват по 

условията на код 37-38, букви „а”, „е” или „о” (4,30 на вагон, започнат километър и посока).  В 

случай, че по вина на БДЖ маневреният локомотив не бъде осигурен, маневрените операции се 

извършват от следващ редовен влак по ПКВ. В този случай свободното от престой време се 

удължава до заминаването на следващия влак по ГДВ, в направлението, в което трябва да се 

отвози блок-влака. 

4.6.4. В случай, че при получаване блок-влак съставен от вагони, собственост на БДЖ, както 

и от частни или наети вагони, отделни вагони от блок-влака по експлоатационни причини не 

пристигнат в получаваща гара заедно с основната група, свободното от престой време се удължава 

с 24 часа от часа на зачисляване на тези вагони с обр. ДП-14 и/или с Акт по т.6.5.1.5. Заплащане на 

престоя. 

5.1. Не се заплаща престоят, реализиран в отправните и получаващите гари за натоварване 

или разтоварване на вагони, както и за напълване или опразване на контейнери, до изтичане на 

свободното от престой време:  

5.1.1. В гари, в които работят гарови маневри през всички дни от седмицата, свободното от 

заплащане на престой време е 24 часа, считано от часа на зачисляване на вагоните с Обр.ДП-14 

и/или с Акт по т.6.5.1.;  

5.1.1.1. В гари, в които работят гарови маневри в определени дни от седмицата, свободното 

от заплащане на престой време е от деня и часа на зачисляването на вагоните, до деня и часа на 

заминаване по график на гаровата маневра.  

5.1.1.2. Когато в една гара на клиента е подаден пълен вагон (контейнер) за разтоварване и 

същият вагон (контейнер) му се предоставя за натоварване, свободното от престой време е до 

вторият следващ работен ден на гаровата маневра;  

5.1.1.3. В индустриалните клонове, които съгласно Приложение № 7 са открити за 

денонощна обработка през всички дни на седмицата, обслужвани от гари, в които работят гарови 

маневри с денонощен режим на работа, свободното от престой време е 24 часа, считано от часа на 

зачисляване на вагоните.  

5.1.2. В гари, обслужвани с локални/маневрени влакове, назначени в определени дни на 

седмицата свободно от престой е времето от деня и часа на зачисляване на вагона (контейнера), до 

първия следващ ден и час на заминаване по график на локалния/маневрения влак.  

5.1.2.1. За гари, в които в един ден има два или повече локални/маневрени влака по график, 

свободното време е до часа на заминаване на последния за деня локален/маневрен влак, който се 

движи в направлението, в което трябва да се отвози вагона (контейнера).  

5.1.2.2. Когато по вина на клиента, вагонът (контейнерът) не е предаден за отвозване на 

първия следващ ден, в който се движи локалният/маневреният влак, клиентът заплаща 

определените ставки на започнат час за цялото време от деня и часа по график на заминаване на 

изпуснатия влак, до отвозване на вагона (контейнера) със следващ влак, който се движи в 

направлението, в което трябва да се отвози вагона (контейнера).  

5.1.2.2.1. Свободното време не се удължава до реалния час на заминаване на изпуснатия 

влак;  

5.1.2.2.2. При отчисляване на вагона с Обр.ДП-14, в него се вписва деня и часа по график на 

влака, с който се планира отвозването на вагона, независимо от часа на уведомлението по т. 3.2.; 

5.1.2.3. Когато на клиента е подаден пълен вагон (контейнер) за разтоварване и същият 

вагон (контейнер) му се предоставя за натоварване, разтоварването и натоварването се извършва 

във времето по подточка 5.1.1.2. 
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5.1.3. В гари, открити по Приложение № 9 или закрити за търговска дейност, в които няма 

редовно назначени влакове, свободното от заплащане на престой време е от деня и часа на 

пристигане на заявения извънреден влак до деня и часа на заминаване на заявения влак. 

5.1.3.1. В гарите по т. 5.1.3. товародателите и товарополучателите следва да заявят във 

ведомостта за зачисляване на вагоните обр. ДП-14 деня и направлението, в който вагоните ще са 

готови за отвозване за да бъде назначен извънреден влак в този ден, но не по-късно от 48 часа, от 

датата и часа на зачисляване на вагоните;  

5.1.3.2. В случай, че извънредният влак не бъде осигурен на заявената дата, времето за 

престой се прекъсва до деня на осигуряване на такъв; 

5.1.3.3. В случай, че вагоните не са готови за отвозване на заявената дата и това не бъде 

съобщено най-малко 4 часа преди назначаването му, освен таксата за престой клиентът, заплаща и 

всички направени допълнителни разходи по калкулация. 

5.1.4. В гари, открити по Приложение № 9, за които има редовно назначени влакове, 

съгласно графика за движение на влаковете в определени дни от седмицата, за вагоните, 

намиращи се в индустриалния жп клон на клиента свободното от заплащане на престой време е от 

деня и часа на зачисляване на вагоните до деня и часа на първия влак в направлението, в което 

следва да бъдат отвозени вагоните.  

5.1.4.1. Когато по вина на клиента, вагона (контейнер) не е предаден за отвозване в деня, в 

който се движи редовния влак по ГДВ, клиентът заплаща определените ставки на започнат час за 

цялото време до отвозване на вагона (контейнера) със следващ влак – от деня и часа по график на 

заминаване на изпуснатия влак, до деня и часа по график на заминаване на първия редовен или 

извънредно назначен влак, който се движи в направлението, в което трябва да се отвози вагона 

(контейнера); 

5.1.4.2. В случай, че по искане на клиента е назначен извънреден влак, но по негова вина 

вагоните (контейнерите) не са готови за отвозване и това не бъде съобщено най-малко 4 часа 

преди назначаването му, освен таксата за престой клиентът заплаща и всички направени 

допълнителни разходи по калкулация. 

5.1.5. В гари, открити по Приложение № 9, за които има редовно назначени влакове, 

съгласно графика за движение на влаковете във всички дни на седмицата, свободното от 

заплащане на престой време е 24 часа. 

5.1.5.1. Когато по вина на клиента, вагонът (контейнерът) не е предаден за отвозване в деня, 

в който се движи редовният влак по ГДВ, клиентът заплаща определените ставки на започнат час 

за цялото време до отвозване на вагона (контейнера) със следващ влак – от деня и часа по график 

на заминаване на изпуснатия влак, до деня и часа по график на заминаване на първия влак, който 

се движи в направлението, в което трябва да се отвози вагонът (контейнерът); 

5.1.5.1.1. Свободното от престой време не се удължава до реалния час на заминаване на 

изпуснатия влак; 

5.1.5.1.2. При отчисляване на вагона с Обр.ДП-14, в него се вписва деня и часа по график на 

влака, с който се планира отвозването на вагона, независимо от часа на уведомлението по т. 3.2. 

5.1.6. За вагони, непринадлежащи на железниците (за частни вагони), ако свободното от 

престой време не е изтекло преди съботните, неделните или други почивни дни, определени от 

Министерския съвет, то за тях свободното от престой време се удължава с времето на неработните 

дни, освен в случаите на поискан и назначен извънреден влак.  

5.1.7. За пратки предназначени за износ, които следва да бъдат оформени митнически след 

натоварване, вагоните следва да бъдат заявени така, че да са готови за заминаване преди деня и 

часа на първия (или заявения) влак за заминаване в съответното направление.  

5.2. Престоят, реализиран в гранични или посредни гари за извършване на митнически или 

други административни формалности, както и други престои по искане или по вина на изпращача 

(получателя), до 4 (четири) часа не се заплаща. След изтичане на това време, вагоните се 

зачисляват на клиента с Обр.ДП-14 или с акт.  

5.3. Престоят в гранични гари на вагони (контейнери) от внос, които се обмитяват в тези 

гранични гари, съгласно предписанието на изпращача в товарителницата или съгласно 

допълнителна разпоредба на получателя, до 4 (четири) часа не се заплаща. В този случай вагоните 

се зачисляват на получателя с Обр.ДП-14 два часа след приемане на вагона от съседната 

железница (по ведомостта за приемане и предаване на вагони) и се отчисляват с Обр.ДП-14 след 

митническото оформяне на пратката. 
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5.4. Престоят, надвишаващ свободното време, съгласно предходните подточки 5.1., 5.2. и  

5.3., се заплаща по предвидените ставки на вагон (контейнер) и започнат час, както следва:  

5.4.1. В гари, в които работят гарови маневри, до часа на отчисляване на вагоните с 

Обр.ДП-14;  

5.4.2. В гари, обслужвани с локални/маневрени влакове, за цялото време до деня и часа по 

график на отвозване на вагона (контейнера).  
5.5. Престоят зад граница на ГТК се заплаща по договаряне, а за малкотонажните и 

среднотонажните контейнери – не се заплаща.  

5.6. При напълване (опразване) на железнични контейнери върху вагон, без да се свалят от 

него, клиентите заплащат таксата за престоя на контейнера отделно от таксата за престоя на 

вагона.  

5.7. За вагони (контейнери), собственост на железниците, подадени и зачислени с Обр.ДП-

14 за натоварване, но върнати ненатоварени, се заплащат определените ставки за престой за 

цялото време от зачисляването до връщането им с Обр.ДП-14.  

5.8. При предаване на вагоните за обработка, представителят на БДЖ прави следната 

бележка в обр.ДП-14: „Свободното от такси за престой време изтича на (дата и час)”. При 

предаване на частни вагони в индустриален клон, не се прави подобна бележка.  

5.9. Подадените за натоварване вагони, собственост на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, 

съгласно 48 часовата заявка, в случай, че не са натоварени 24 часа след изтичане на свободното от 

заплащане на престой време, по разпореждане на превозвача могат да бъдат пренасочени в друго 

направление или към друг клиент. За тези вагони се усвоява паричната гаранция и се начислява 

дължимия престой за цялото време от зачисляване до отчисляване на вагоните с Обр. ДП-14, 

съгласно т.5.7 от поясненията на UIC код 50. 

5.10. Освобождаването от престой по точка 5.1 не се прилага, когато изпращачът или 

получателят не се яви в гарата в часа посочен в уведомлението по т. 2 и не приеме вагона или 

товара. 

5.11. Когато получателят не се яви в часа посочен в уведомлението по точка 2 и/или не 

приеме вагоните или товарите, пристигнали на негов адрес, таксите за престой по UIC код 50 се 

увеличават, в зависимост от собствеността на вагона, както следва: 

5.11.1. Таксата по код 50, буква „а” на таблица III от ЕТПТ се увеличава с коефициент К= 5; 

5.11.2. Таксата по код 50, буква „б” на таблица III от ЕТПТ се увеличава с коефициент  

К = 2,5; 

5.11.3. Таксата по код 50, буква „в” на таблица III от ЕТПТ се увеличава с коефициент К = 

10. 

6. Таксата за престой се заплащат и за:  
6.1. Всички вагони от състава на вертушни влакове, совалкови влакове и хладилни 

гарнитури (без машинния вагон), до завършване обработката на целия състав за съответния 

получател (изпращач).  

6.2. Задържане на вагоните (контейнерите) в гранични гари повече от 4 (четири) часа за 

разпределение или преразпределение на пратките по получатели и други административни 

формалности или повече от 6 (шест) часа при обмитяване на пратки в гранична гара при внос.  

6.3. Празни предпазни вагони, подадени заедно с вагоните за обработка и вагон-водачи през 

Русе граница и Кардам граница.  

6.4. Вагони, собственост на други железопътни предприятия, когато се обработват в района 

на контейнерните терминали и пунктове.  

6.5. Вагони (контейнери), задържани в посредна или в получаваща гара, поради неприемане 

от получателя за обработване се зачисляват с Акт, при спазване на условията за уведомление, при 

следните условия:  

6.5.1. Времето на престоя, определено с акт се изчислява от часа на задържането на 
вагоните (контейнерите), до часа на подаването им с ведомост за предаване и приемане на вагони 
Обр. ДП-14, след уведомление от получателя, че ще ги приеме за обработка, но не по-рано от часа 
на първия възможен график за подаването им; 

6.5.2. Актът се съставя от представител на БДЖ и се подписва от представител на 

получателя, а при отказ – от двама свидетели.  

6.5.3. В актовете се вписват номерата на вагоните, номерата на товарителниците, видът на 

товара, причините и времето за задържане.  
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6.6. Когато фериботни вагони с товари за износ са задържани по искане на изпращача в 

гара Варна фериботна и вследствие на това задържане бъде изпуснат фериботен кораб, таксата за 

престой се начислява за цялото време от получаването на искането за задържане на вагона, до 

качването му на следващия фериботен кораб, след получаване на разрешение от изпращача за 

продължаване на движението на вагона.  

6.7. Неделима група вагони с автосцепки превозени през Русе граница и Кардам граница – 

до завършване на обработката на вагоните от групата за съответния получател (товародател).  

6.8. Хладилни вагони, в зависимост от собствеността им, включително и за времето за 

достигане на искания от клиента температурен режим преди натоварване.  

6.9. Вагони, собственост на предприятия (частни или наети), независимо от парка, в който 

са зачислени, когато се обработват на общо разтоварище или коловоз на железниците – като 

вагони, собственост на клиентите. 

6.10. Използване на БДЖ вагони от други превозвачи за предохрана на товари, както следва: 

- При извършване на превози от една гара до друга гара; 

- При превози от коловоз на гарата до индустриален жп клон в същата гара и обратно, от 
един индустриален клон до друг индустриален жп клон в района на една и съща гара, 
включително престоя в индустриалните жп клонове, както и за превози от един до друг коловоз в 
района на една и съща гара.  

- Вагоните за предохрана се заявяват от съответния превозвач по реда на чл. 11 от Наредба 

№ 44 за превоз на товари с железопътен транспорт. За тези вагони се заплаща и предвидената в 

Таблица III, по код UIC 73 парична гаранция. 

- Зачисляването и отчисляването на предоставените вагони се извършва по общия ред, с 

ведомост за предаване и приемане на вагони Обр. ДП-14. 

7. Когато не е изтекло свободното от престой време, престой не се заплаща за вагони и 

контейнери, както следва:  
7.1. През съботни и неделни дни, в гари които не работят в тези дни; 

7.2. През национални и официални празници и почивни дни, определени от Министерския 

съвет.  

8. Независимо от собствеността на вагоните и контейнерите, престой не се заплаща и 

за:  
8.1. Времето, през което натоварването или разтоварването е прекъснато поради 

извършената от гарата маневра и за времето, през което вагонът не е предоставен на разположение 

на клиента поради липса на маневра, в тези случаи се съставя акт по установения образец;  

2. Задържане на вагоните (контейнерите) в гранични или посредни гари до 4 (четири) часа, 

включително за разпределение и преразпределение на пратките по получатели и други 

административни формалности и до 6 (шест) часа при обмитяване на пратки в гранична гара при 

внос;  

8.3. Задържане на вагоните (контейнерите) в посредна или в получаваща гара поради 

неприемане от получателя за обработване и зачислени с Акт по т. 6.5, до изтичане на свободното 

от престой време по т.5.1.1. 

8.4. Времето до отстраняване на техническа повреда в хладилна гарнитура, настъпила след 

започване на натоварването, за което се съставя протокол, подписан от представител на БДЖ, 

отговорника на хладилната гарнитура и изпращача (получателя);  

8.5. При натоварване и разтоварване на ГТК на и от вагони в терминалите и пунктовете, 

освен ако е по искане или вина на клиента.  

8.6. Частни вагони за ремонт, докато престояват на железнични коловози в гари 

обслужващи вагоноремонтни заводи, вагоноремонтни участъци и вагоноремонтни цехове. 

8.7. Вагон-водачи, придружаващи фериботни вагони за превоз през гара Варна фериботна.  

9. Престоят зад граница на ГТК се заплаща по договаряне, а за малкотонажните и 

среднотонажните контейнери – не се заплаща. 

10. По договаряне с клонопритежателя, БДЖ определя нормативи на брой вагони за 

обработване в денонощието или по денонощен график, като:  
10.1. В нормативите се включват и чужди вагони използвани за превоз във вътрешността на 

страната и за износ.  

10.2. Не се включват в нормативите, вагони собственост на други железопътни предприятия 

с вносни товари, пристигащи през гранични гари, включително и когато са препратени.  
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Код по UIC: 71  
1. Вагон (контейнер), непочистен след разтоварване, не се приема за превоз и за същия до 

почистването му получателят заплаща таксата за престой.  

2. Товарите, за които се изисква вагоните (контейнерите), независимо от собствеността им, 

да се дезинсекцират и дезинфекцират (включително обезмирисяват, инактивират, пропарват и 

мият) са посочени в Приложение 6.  

3. При превози с частни вагони клиентът заплаща и разходите за превоз от и до 

дезинфекционната станция, по условията на § 21;  

4. Вагон-цистерните се отпускат за натоварване по видове товари, според поставения им 

шаблон. Когато изпращачът натовари цистерна с дериват различен от шаблона, се заплаща такса 

по калкулация на дезинфекционната станция.  

5. След разтоварване на: 

- товари, превозвани в специализирани вагони – цистерни, циментовози, содовози, торовози 

и зърновози,  получателите дават писмена декларация по образец, утвърден от БДЖ, че са напълно 

разтоварени и почистени.  

- след превоза и разтоварване товари с NHM 25020000; 25030000; 25100000; 25110000; 

NHM 25120000; 25190000; Варовик, NHM 25210000; 25290000; 26000000; 27030000; 27040000; 

31000000; 38000000; 40000000;74020000; 74030000; 76030000; 78000000; 79000000; 80000000; 

81000000; 85060000; 85070000; 85480000, превозвани в насипно състояние в неспециализирани 

вагони, собственост на железниците, получателят на товара е длъжен основно да почисти вагона 

след разтоварване, а при нужда да го измие и подсуши, за което да предостави в получаващата 

гара съответната декларация по Приложение № 2.  

- превозът на товари с NHM 25220000; 25250000; 25260000; 32000000; 33000000; 34000000, 

35000000; 36000000; 37000000, се извършва само в подходяща опаковка. След превоза на 

посочените товари получателят на товара е длъжен основно да почисти вагона след  разтоварване, 

за което да предостави в получаващата гара съответната декларация по Приложение № 2.  

При установяване в пункта на натоварване на неразтоварени количества или, че вагоните не 

са обработени, съгласно посочените по-горе изисквания се съставя акт, въз основа на който се 

заплаща:  

5.1. Обратният превоз на неразтоварените количества - по цените на клас 2, в зависимост от 

собствеността и броя на осите на вагона, за минимална маса 5 тона на ос. 

5.2. Всички разходи, извършени за почистването, измиването и подсушаването на вагоните 

(контейнерите) по условията на Наредба № 48 за превоз на специфични товари с железопътен 

транспорт. Когато това се извършва в дезинфекционна станция в друга гара, превоза до нея се 

заплаща по редовните цени за вагонни пратки, а от дезинфекционната станция до гара на 

натоварването, по условията на § 6.  

5.3. При превози с частни вагони, клиентът заплаща разходите за превоз от и до 

дезинфекционната станция, по условията на § 21. 

5.4. Престоят на вагоните – за времето от откриването на неразтоварени количества до 

пълното разтоварване на вагоните.  

6. В индустриалните клонове, където вагоните след разтоварване се товарят от 

клонопритежателя или контрагентите му, железницата не проверява чистотата на вагоните преди 

натоварването им. Разходите за почистването в получаващите гари от остатъците на преди това 

возените товари и евентуалните щети, вследствие натоварването в непочистен вагон, са за сметка 

на изпращача по повторното натоварване. Тези условия не се прилагат при превоз на товари, 

изискващи задължителна дезинфекция или дезинсекция, (вкл. дезодориране, инактивиране, 

пропарване и миене), посочени в таблицата по Приложение 6 от настоящата тарифа. 

7. Товарни вагони за превоз на придружители и войскови поделения, задължително се 

подават дезинфекцирани. 

8. В случай, че БДЖ извърши почистване на върнати от клиентите непочистени вагони, 

клиентите заплащат сумата, предвидена в Таблица III от настоящата тарифа. 

9. Таксите за дезинфекция се заплащат от изпращача. 
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10. При превоз на товари от региони с усложнена епизоотична обстановка извън страната, 

обявена по съответния ред, както и на връщащите се празни вагони от тези региони се извършва 

външна дезинфекция в граничните гари Варна фериботна, Видин товарна, Драгоман, Кардам, 

Кулата, Русе разпределителна и Свиленград. Таксата за външна дезинфекция се начислява и 

събира, както следва: 

- При внос: - начислява се във входната гранична гара и се събира от получателя, за всички 

вагони, в т.ч и за влизащи празни частни вагони. 

- При износ: - начислява се в отправната гара по товарителницата за пълния вагон, и се 

събира от изпращача, за всички празни вагони, връщащи се след разтоварване от регионите 

с усложнена епизоотична обстановка, с изключение на празните частните вагони. 

- При транзит през Република България за Република Турция: - начислява се във 

входната гранична гара по товарителницата за пълния вагон, за връщащите се празни 

вагони след разтоварване, с изключение на празните частните вагони, и се събира 

централно от съответния спедитор, платец по Договор за българския участък от 

разстоянието.  

- При транзит от Република Турция през Република България: - начислява се във 

входната гранична гара, за всички вагони, в т.ч и за влизащи празни частни вагони и се 

събира централно от съответния спедитор, платец по Договор за българския участък от 

разстоянието. 

- В случаите, когато две или повече пратки са натоварени върху един вагон и всяка от тях 

пътува с отделен превозен документ, таксата по Код UIC 71 да се начислява в една от 

товарителниците, а в поле „Бележки на превозвача” на останалите товарителници, да се 

вписва забележка „таксата за външна дезинфекция по код UIC 71 събрана по 

Товарителница №…………” 

- Таксата за външна дезинфекция на локомотива се начислява пропорционално на пълните и 

празните частни вагони в състава на влака, преминаващ през дезинфекционната рамка. 

 

Код по UIC: 72  

Превоз на товари с обявена стойност  
1. Следните стоки се приемат за превоз задължително с обявена стойност в превозния 

документ:  

1.1. Скъпоценни предмети – банкноти, бисери, бижута, дантели с голяма стойност, розово 

масло и есенции от него, злато, сребро и платина, произведения на изкуството, скъпоценни 

камъни, килими, старинни предмети, марки с парична (нумизматична) стойност, монети – златни, 

сребърни; плетива с голяма стойност, предмети от злато, платина и сребро, предмети от скъпи 

руди, скъпоценни украшения и ценни книжа за пускане в обръщение;  

1.2. Домашни вещи (покъщнина), превозвани без придружител;  

1.3. Пури, пурети, цигари и пакетиран тютюн.  

2. Не се разрешава обявяване на стойността на:  

2.1. Товари, приети за превоз с недостатъчна опаковка, с направена бележка в превозния 

документ;  

2.2. Неопаковани, насипни, наливни и други масови товари;  

2.3. Лесно разваляеми и опасни товари;  

2.4. Товари, превозвани с придружител/охранител.  

3. Обявената стойност не може да надвишава действителната.  

4. В съответната графа на товарителницата, изпращачът вписва с цифри и словом сумата на 

обявената стойност.  

5. За предадените за превоз стоки с обявена стойност, изпращачът е длъжен да представи 

опис в два екземпляра. В описа трябва да са отразени отправната и получаващата гара, изпращач и 

получател, номер или отличителен знак на всеки колет, обявената стойност на всеки колет, както и 

списък на предметите, опаковани в отделните колети. Описите се заверяват с подпис от служителя 

на БДЖ, приемащ пратката и се подпечатват с гаров печат. Ако описите са съставени на няколко 

листа се заверява всеки лист. Екземпляр от описа се предава на изпращача, а другият остава в 

архива на службата, приела пратката за превоз.  

6. Стоките, упоменати в т.1.1., трябва да са пломбирани и запечатани със същия печат, с 

който се подпечатва превозния документ.  
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7. Службата на БДЖ, приемаща стоките с обявена стойност, има право да проверява 

съдържанието в отделните колети.  

8. При констатиране на липса на товара и липса на опис на предметите, службата на БДЖ, 

в която е констатирана липсата, съставя констативен протокол, в който описва всички предмети, 

които са налице. Ако завереният опис се представи, службата посочва в констативния протокол 

какви предмети липсват и на каква стойност.  

 

Код по UIC: 73  
1. При заявяване на вагони, собственост на БДЖ и на фериботни вагони, клиентите 

заплащат предвидената в Таблица III парична гаранция (депозит) за предоставяне на вагон за 

натоварване, както следва: 

1.1. Паричната гаранция се внася по банков път. При внасяне на паричната гаранция не 

се издава данъчна фактура и не се начислява ДДС. 

1.2. При заявяване на вагони за натоварване, собственост на БДЖ, от клиенти със 

посочили в заявката код за централно плащане не се изисква заплащане на парична гаранция. При 

неусвояване на заявените вагони, таксата по код 73 се начислява и събира от товародателя или от 

платеца на навлото.  

1.3. При отказване на заявените вагони, сумата за паричната гаранция се задържа. 

1.4. При заплащане на превозните разноски в отправната гара, сумата на паричната 

гаранция се приспада от цената за превоза за българско разстояние, срещу издаване на разходен 

касов ордер; 

2. По искане на клиента, внесената парична гаранция може да се прехвърли за 

следваща заявка на вагон за натоварване, в рамките на месеца. След изтичане на месеца, сумата 

на паричната гаранция се възстановява на клиента по условията на т.1.4. 

3. В случай, че клиентът откаже заявката, или не приеме предоставените вагони по 

негова вина, или не натовари получените вагони, паричната гаранция не се възстановява. За 

задържаната сума се съставя протокол в два екземпляра, като единият се предоставя на клиента, а 

другият остава в гарата. При ненатоварване на получените вагони, клиентът заплаща и престоят на 

вагоните по условията на т. 5.7. от поясненията по UIC код 50.  

4. В случай, че клиентът получи уведомление от БДЖ, че не е възможно да бъде 

изпълнена навреме дадената заявка, както и ако му е подаден негоден вагон, същият може да заяви 

неосигурените вагони за следваща дата, без да заплаща нова парична гаранция или да поиска 

възстановяване на платената сума по условията на т. 2.  

5. При презаявяване за следваща дата на вагони след одобрена от БДЖ заявка, с 

изключение на случаите по т.4., клиентът заплаща нова парична гаранция.  

6. При презаявяване на фериботни вагони за следваща дата, с изключение на случаите 

по т.4., клиентът заплаща по 20 евро/вагон и започнато денонощие, от деня за натоварване по 

първоначалната заявка до деня за натоварване, съгласно новата заявка. Тази сума не се приспада 

от превозните разноски, съгласно т. 2.  

7. С големи клиенти, сключили договор за превоз на товари, в които са планирани обемите 

за превоз, наличието на паричната гаранция за заявените вагони се договаря.  

8. За превоз на товари по фериботните линии Варна – Иличевск (Поти) Батуми и Варна – 

Кавказ, фериботните вагони се заявяват в отправната гара по серии, най-малко следния брой дни 

преди деня за натоварване:  

 8.1. Вагони от серия 908 и 918, хладилни композиции и специализирани фериботни вагони, 

съгласно § 20 - 10 дни;  

 8.2. Всички останали видове фериботни вагони - 5 дни.  

9. Заявките за натоварване на фериботни вагони се приемат без специални изисквания на 

клиента за определен обем, товароспособност и размери на вагоните или изисквания за групиране 

при превоза и натоварването на вагоните.  

9.1. Такива изисквания могат да бъдат посочвани, само като информация към БДЖ, за 

изпълнение при възможност.  

9.2. Изключения се допускат само за превозите на негабаритни, дълги или обемни товари, 

когато заедно със заявката в отправната гара, клиентът поиска с писмо до БДЖ осигуряване от 

Украинските железници на определен вид вагони.  
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Код по UIC: 76  
1. Таксата, свързана с изчакването на документи от изпращача, необходими за изпълнение 

на предписанията на митническите или други административни власти е сбор от таксите за: 

-  Престоя на вагона (вагоните) от датата и часа на искане на липсващия документ от 

съответния орган (или приемащата железница), до деня и часа на предаване на вагона (вагоните) 

на приемащата железница след набавяне на съответните документи; 

- Маневрата за изваждане на вагона от състава на влак и включването му в друг влак, след 

набавяне на липсващия документ (ако това се налага); 

- Други разходи, направени във връзка с отстраняване пречките по превоза. 

2. Таксата се нанася в товарителницата, в раздел „калкулация” и се изпраща в отдел 

„Счетоводство – Плащания” за досъбиране по кода на централно плащане. 

3. Тази такса не се събира, когато липсващия документ е вписан като приложение в 

товарителницата. 

 

Код по UIC: 77 
1. Таксата, произтичащи от неправилно, неточно, непълно или на място различно от 

определеното в товарителницата от страна на изпращача е сбор от таксите за: 

- Престоя на вагона (вагоните) от датата и часа на възникване на пречката по превоза, до 

деня и часа на предаване на вагона(вагоните) на приемащата железница; 

- Маневрата за изваждане на вагона от състава на влак и включването му в друг влак (ако 

това се налага); 

- Таксата за изменение превозния договор; 

- Други разходи, направени във връзка с отстраняване пречките по превоза. 

2. Таксата се нанася в товарителницата, в раздел „калкулация” и се изпраща в отдел 

„Счетоводство – Плащания” за досъбиране по кода на централно плащане. 

 

Код по UIC: 78  
1. Придружители на вагонни пратки се допускат при превози с непломбирани вагони, 

натоварени със следните товари: жива риба, живи растения и цветя, лесно развалящи се товари, 

превозвани във вагони с инсталации за поддържане на температурен режим, домашни вещи, 

железопътен подвижен състав на собствени колооси, без собствена енергия и други подобни.  

2. По искане на изпращача се допускат охранители на пломбирани вагони, които пътуват в 

отделен вагон.  

3. Превозът на домашни вещи, задължително се извършва с придружители, а на взривни 

вещества и предмети с взривни вещества, с въоръжена охрана.  

4. Придружителите и охранителите, с изключение на обслужващите хладилни гарнитури, 

пътуват срещу заплащане на цените за пътнически влак, втори клас. В превозния документ се 

вписва номера на билета. Когато за придружителите е поискан отделен вагон, за превоза му се 

заплаща съгласно тарифата.  

5. Изпращачът е длъжен да впише в превозния документ следната бележка: Пратката се 

придружава/охранява от...(трите имена на лицето, лична карта №, издадена на... от ...).  

6. Придружителят/охранителят е длъжен да представи в отправната гара личната си карта и 

писмен документ от фирмата/предприятието, от който да е видно, че е назначен за такъв. Същият е 

длъжен да представи тези документи на контролните органи при поискване.  

7. Изпращачът е отговорен пред БДЖ за повреждане или унищожаване на вагона по вина 

на придружителя или охранителя.  

8. При превоз на товари с придружители, трябва да се съблюдават и всички изисквания, 

залегнали в Наредба № 48/28.12.2001 г. за жп превоз на специфични товари, товари без опаковка и 

товари, изискващи особена опаковка, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията.  

 

Код по UIC: 80  
Превоз на товари през пристанищата се приема, ако изпращачът или пълномощникът му 

направи в товарителницата бележка:  

“Съгласувано с телекс №........ от ........ на пристанище..........” 
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Код по UIC: 81  
При препращане на вагонна пратка, установената тежина на товара, и данните на пломбите, 

вписани в първоначалната товарителница се пренасят в новата товарителница от изпращача и се 

заверяват от СОКД в гарата на препращането, а първоначалната отправната гара и номерът на 

старата товарителница се вписва в поле „Забележка”.  

Таксата за препращане се заплаща за:  

- по буква “а” – за вагони собственост на БДЖ;  

- по буква “б” – за двуосни вагони собственост на чужди железопътни предприятия;  

- по буква “в” – за четириосни вагони собственост на чужди железопътни предприятия; 

- по буква “г” – за вагон-водачи от внос и за износ през Русе гр. и Кардам гр; 

- по буква “д”- за железнични и частни двуосни вагони; 

- по буква  „е”- за железнични и частни четириосни вагони. 

Таксата по UIC код 81, букви „б” и „в” не се събират за частни вагони. 

 

Код по UIC: 82  

Изменение на превозния договор с допълнителна разпоредба на изпращача.  

1. След като е сключен превозния договор и изпращачът е получил екземпляра си от 

товарителницата, той има право с допълнителна разпоредба да измени превозния договор, като 

предпише:  

1.1. Оттегляне на стоката в отправна гара;  

1.2. Задържане на пратката по време на превоза;  

1.3. Отлагане предаването на пратката;  

1.4. Пратката да бъде предадена на друго лице, вместо указаното в превозния документ;  

1.5.Пратката да бъде предадена на лицето, указано в превозния документ или на друго лице 

в друга получаваща гара, вместо в посочената в превозния документ;  

1.6. Връщане на пратката в отправната гара.  

2. Изпращачът подава допълнителната разпоредба до службата на БДЖ, която е приела 

пратката за превоз, в рамките на работното й време, като представя разписката от 

товарителницата.  

3. В допълнителната разпоредба се посочва:  

3.1. Наименование на товара;  

3.2. Номер на вагона; 

3.3. Номер и дата на товарителницата;  

3.4. Първоначална получаваща гара;  

3.5. Нова получаваща гара;  

3.6. Първоначален получател;  

3.7. Нов получател.  

4. Върху екземпляра от товарителницата за изпращача, последният възпроизвежда писмено 

дадената разпоредба и се подписва. Полага се и подпис и печат на служителя на БДЖ.  

5. Службата на БДЖ, която приема допълнителната разпоредба, трябва да провери дали 

същата е допустима и възможна за изпълнение.  

6. Приетата допълнителна разпоредба, възможно най-бързо, трябва да се предаде по 

телефон, телекс или факс на службата на БДЖ, която следва да я изпълни.  

7. Службата на БДЖ, която извършва изменението на превозния договор, изменя и допълва 

превозния документ, като прави следната бележка „Изменението направено съгласно 

допълнителна разпоредба на изпращача от ...(дата, чрез гара)”. Бележката се заверява с подпис на 

служителя и датен печат.  

8. Не се допуска изменение на превозния договор:  

8.1. При повторно изменение; 

8.2. След пристигане на пратката в получаващата гара.  

9. Когато е направено изменение на получаващата гара, в новата получаваща гара се 

преизчисляват превозните цени за действително пропътуваното разстояние от отправната гара до 

гарата, в която е извършена промяната и от нея до новата получаваща гара.  

10. Изменение на превозния договор за пратки, превозвани в международно съобщение, се 

извършва от правоимащия, съгласно международните съглашения.  
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Код по UIC: 99  

Таксите, които следва да се заплащат за всеки извънреден влак са: 

1. При превоз на единични и група вагони се начислява и заплаща: 

- Таксата по буква в) за движението на извънреден влак; 

- Таксата по UIC код 37-38 от Таблица III на ЕТПТ 

2. При превоз на блок-влакове: 

- Таксата по буква г) за изготвяне на диспечерска заповед; 

- Таксата по буква д), за изготвяне на разписание. 

За всеки конкретен случай ще се дават указания за извънредните влакове, с които ще се 

обслужва съответната гара и съответния клиент. 

3. При осигуряване на маневрен локомотив и бригада за придвижване на вагони 

(разместване от един коловоз на друг в гарата, от коловоз в гарата на коловоз в индустриалния 

клон, от един коловоз на друг в индустриалния клон, до кантарния коловоз, за мерене и/или 

тариране и др.),за превоза на изолирания локомотив, клиентът заплаща, освен таксата по код 37-38 

от Таблица III на ЕТПТ и таксата за извънреден влак по код 99, буква в). 

4. При заявен от клиента извънреден влак и осигурен такъв, но отказан по негова вина, 

същият заплаща всички разходи и неустойки по калкулация. 
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ТАБЛИЦА  IV 

Цени за ползване на мушами, собственост на железниците 

(включително въжета, куки и удължители) 

(в евро) 

От България до (страна)  На мушама 

АВСТРИЯ  23,10 

АЛБАНИЯ  17,90 

АНГЛИЯ  38,80 

БЕЛГИЯ  33,50 

БЪЛГАРИЯ*  20,00 

ГЕРМАНИЯ  28,30 

ГЪРЦИЯ  20,00 

ИРАК  23,10 

ИРАН  17,90 

ИСПАНИЯ  38,80 

ИТАЛИЯ  28,30 

ЛЮКСЕМБУРГ  33,50 

МАКЕДОНИЯ  20,00 

НОРВЕГИЯ  38,80 

ПОЛША  28,30 

ПОРТУГАЛИЯ  44,00 

РУМЪНИЯ  12,60 

СИРИЯ  17,90 

СЛОВАКИЯ  23,10 

СЛОВЕНИЯ  23,10 

СЪРБИЯ  20,00 

ТУРЦИЯ  20,00 

УНГАРИЯ  17,90 

ФИНЛАНДИЯ  33,50 

ФРАНЦИЯ  33,50 

ХОЛАНДИЯ  33,50 

ХЪРВАТСКА  20,00 

ЧЕХИЯ  28,30 

ШВЕЙЦАРИЯ  28,30 

ШВЕЦИЯ  33,50 

За всички останали страни, вкл. ОНД  22,20 

За невръщане на мушама до края на денонощието 

следващо такова на подаване на вагона за 

разтоварване на мушама и започнато денонощие  

… 2,50 

В сила от 01.01.2008 г. 
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Пояснения към Таблица IV 

 

Договорените цени не се прилагат: 

1. При превоз с VR, мушами предоставени от отправната гара се използват само до шведско-

финландската граница. Посочените цени за наем са изчислени до съответния пункт. 

2. В съобщение с BR, посочените цени се прилагат за превозите в директни вагони по 

фериботната линия Dankerque-Douvers. За превозите, извършвани по другите навигационни 

линии, мушамите предоставени от отправната гара се използват само в пристанището на 

качване. В тези случаи се прилагат цените с местоназначение SNCF. 

3. Съответните цени се използват при превозите с RENFE и CP извършвани във вагони със 

сменяеми колооси. При превози с RENFE и CP с претоварване на границата, предоставените 

мушами се използват от или до френско-испанската граница; разноските са тези, които се 

използват с SNCF. 

- Таксата за ползване за вагонна мушама е дадена до получаващото ЖП и не зависи от това, 

на коя железница е собственост; 

4. Сумите за ползване на вагонни мушами по пътя на разчитането се кредитират на 

железницата - собственик. 

*Прилага се при превози между вътрешни гари в Република България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-28 

  



 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

 

Тарифни разпоредби 

Таблица – Цени за превоз на UTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТ ЧЕТВЪРТА  

Тарифни разпоредби 

§1. Обсег на специалната тарифа  
1. Тази тарифа се прилага за превози на голямотонажни контейнери (ГТК), пълни и празни, 

при внос, износ, транзит и между вътрешни гари в страната.  

2. Тарифата се прилага и за превози за други видове интермодални транспортни единици 

(UTI) – каса-мобили и полуремаркета.  

3. По смисъла на тази тарифа ГТК означава съоръжение за превоз (железнично или частно), 

което е:  

3.1. С постоянни отличителни белези и достатъчно устойчиво за многократна употреба;  

3.2. Специално построено, за да улеснява превоза на товари с един или няколко вида 

транспорт, без да се нарушава целостта на товара;  

 3.3. Снабдено с устройство, улесняващо обработката (натоварване, разтоварване, 

претоварване) и укрепването им;  

3.4. С максимални размери:  

дължина  -40 английски стъпки (12,192 м)  

ширина  -8   английски стъпки (2,438 м)  

височина  -8,5 английски стъпки (2,591 м)  

4. Според дължината ГТК се класифицират: 

категория 20' - дължина 20 английски стъпки (6,058 м) 

категория 30' - дължина 30 английски стъпки (9,125 м) 

категория 40' - дължина 40 английски стъпки (12,192 м) 

§2. Специални допълнителни разпоредби 

Предмети приети за превоз при определени условия 

При определени условия за превоз се приемат:  

1. Опасни товари в танк-контейнери (цистерни);  

2. Опасни товари в ГТК и каса-мобили. Опасните товари са опаковани, маркирани и 

натоварени съгласно разпоредбите на RID, респективно Приложение 2 към СМГС.  

Съдържание и форма на товарителницата  
1. Изпращачът е длъжен да състави отделна товарителница за всеки натоварен или празен 

(частен) контейнер (UTI). С една товарителница се допуска превоз до 2 (два) ГТК (UTI) – 

натоварени на един вагон, ако те се изпращат от една отправна гара и от един изпращач, и са 

предназначени за една получаваща гара и за един получател, и ако общата им дължина не 

надвишава 60 английски стъпки.  

2. В товарителницата изпращачът трябва да посочи в съответните графи:  

2.1. Категорията на ГТК (UTI);  

2.2. Знака и номера на ГТК (UTI);  

2.3. Броя на ГТК (UTI);  

2.4. Типа и размерите на ГТК (UTI);  

2.5. Наименованието на товара, а за празните ГТК се вписва „празен”;  

2.6. Масата на товара, тарата на ГТК (UTI), брутната маса в килограми;  

2.7. Код по NHM за транспортни съоръжения.  

§3. Тарифна валута  
Цените за превоз на ГТК (UTI) са в евро. 

 

§4. Принципи на тарифиране 
1. Превозната цена се изчислява за всеки ГТК (UTI), като се вземат предвид следните 

елементи:  

1.1. Категорията и кода за дължината на ГТК (UTI); 

1.2. Брутната маса на ГТК (UTI), за празните - тарата;  

1.3. Превозното разстояние; 

1.4. Таблицата с цените към специалната тарифа;  

1.5. Решетката с коефициенти.  

 

 

 

 

ІV-1 



 

2. Превозната цена за всеки ГТК (UTI) се изчислява на база Таблицата с цените към 

специалната тарифа за съответния километричен пояс, като се коригира с коефициента от 

Решетката с коефициенти, съобразно брутната маса и категорията на ГТК (UTI).  

 

Решетка с коефициенти 

 

Код 

дължина 
Футове 

Дължина в 

метри 

  Брутна маса  

     

   8 t или  8 t  16,5 t  22 t  34 t  

   празен 16,5 t  22 t  34 t   

20 20' 6,15   0,37 0,45 0,55 0,75 0,85 

25 - 6,16 - 7,82 0,37 0,50 0,55 0,75 0,85 

30 30' 7,83 - 9,15 0,50 0,55 0,75 0,75 0,85 

40 40' 9,16 - 13,75 0,70 0,75 1,00 1,00 1,00 

70 - полуремаркета 0,70 0,75 1,00 1,00 1,00 

 2.2. В случай на липса на данни за размерите на ГТК (UTI) в товарителницата, се прилага 

коефициент К=1,00.  

 2.3. Брутната маса се окръглява нагоре на  100 кг. 

3. При превоз на ГТК (UTI) върху частни вагони, превозните цени се изчисляват с 20% 

намаление(К= 0,8).  

4. При превоз на извънгабаритни ГТК (UTI), поради тяхната височина или дължина, 

превозните цени се увеличават с 30% (К= 1,3).  

5. Превозните цени се закръгляват за всяко ГТК (UTI) еднократно, съгласно разпоредбите 

на ЕТПТ.  

6. Когато дължината на ГТК (UTI) не отговаря на посочените в Решетката с коефициенти, 

се приравнява при таксуването към следващата, по-висока категория.  

7. За превоз на опасни товари с класове на опасност 1, 2 или 7, превозните цени се 

изчисляват по реда на специалната тарифа с увеличенията, предвидени по т. 2 на § 5, Раздел 3 от 

ЕТПТ. 

§5. ГТК със специални съоръжения  
При превози в ГТК с хладилни съоръжения, изпращачът е задължен да осигури 

необходимия температурен режим.  

§6. Празни частни вагони  
Превозът на празни частни вагони се тарифира, съгласно разпоредбите на § 21, Раздел 3 на 

ЕТПТ.  

§7. Добавъчни цени се заплащат, съгласно Част ІІІ, Раздел 3 на ЕТПТ 

 

Забележка: Всички гари, открити за работа с вагонни пратки във вътрешно съобщение, са 

открити и за обработка на товари в голямотонажни контейнери (ГТК) върху вагоните (без да се 

свалят от вагоните). 
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ТАБЛИЦА 

Цени за превоз на стоки в UTI. 

    

   
EUR /UTI 

Разстояние, км 

Вътрешно съобщение, 

внос и износ през 

пристанища, транзит 

пристанище - 

пристанище 

Внос, износ и транзит 

през гранични гари 

1 20 149 194 

21 40 185 240 

41 60 219 293 

61 80 242 323 

81 100 264 345 

101 120 277 363 

121 140 293 389 

141 160 314 420 

161 180 336 441 

181 200 363 478 

201 220 380 502 

221 240 381 506 

241 260 408 539 

261 280 420 553 

281 300 447 591 

301 320 469 615 

321 340 485 643 

341 360 508 669 

361 380 531 699 

381 400 553 729 

401 420 570 757 

421 440 592 780 

441 460 607 804 

461 480 622 825 

481 500 645 850 

501 550 704 925 

551 600 757 996 

601 650 813 1073 

651 700 871 1148 

701 750 898 1190 

751 800 951 1262 

801 850 1010 1331 

851 900 1060 1400 

901 950 1114 1471 

951 1000 1167 1542 

    

   
В сила от 01.01.2020г. 
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