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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за Решение на Съвета 

за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по 

СИП ЮАОР, от друга страна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ III: Мита на Мозамбик за продукти с произход от ЕС – част 2 
Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 

ставка1 
Категория 

01.01   Живи коне, магарета, мулета и катъри       

  0101.10.00  -- Расови за разплод P/ST 2,5 A 

            

01.02   Живи животни от рода на едрия рогат добитък       

  0102.10.00  -- Расови за разплод  P/ST 2,5 A 

  0102.90.10  -- С тегло под 200 kg P/ST 2,5 A 

            

01.04   Живи животни от рода на овцете или козите        

  0104.10.10 
0104.10.90 

 - Расови за разплод 
 -- Други 

P/ST 
P/ST 

2,5 
20 

A 
B1 

  0104.20.10  - Расови за разплод  P/ST 2,5 A 

  0104.10.90  -- Други  P/ST 20 B1 

  0104.20.90  -- Други  P/ST 20 B1 

            

01.05   Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, 
пуйки и токачки 

      

  0105.11.10  --- Със сертификат, за разплод  P/ST 0 A 

  0105.11.90  --- Други P/ST 2,5 A 

  0105.19.00  -- Други P/ST 2,5 A 

            

02.03   Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени       

                                                 
1 За целите на член 23, параграф 3 настоящата колона има само информативна цел. 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  0203.11.90  --- Други  KG 20 C1 

  0203.12.00  -- Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени KG 20 C1 

  0203.21.90  --- Други KG 20 C1 

  0203.22.00  -- Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени KG 20 C1 

  0203.29.00  -- Други KG 20 C1 

            

02.06   Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, 
овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или 
замразени 

      

  0206.30.00  - От животни от рода на свинете, пресни или охладени KG 20 B1 

  0206.49.00  -- Други  KG 20 B1 

            

02.08   Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени       

  0208.90.00  - Други KG 20 B1 

            

02.09 0209.00.00 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 

KG 20 B1 

            

03.03   Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 03.04       

  0303.79.10 - Сафриди (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) KG 0 A 

            

04.02   Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители       

  0402.10.10  --- За кърмачета, с такова обозначение върху етикета KG 0 A 

  0402.10.90  -- Други KG 20 C1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  0402.21.10  --- За кърмачета, с такова обозначение върху етикета KG 0 A 

  0402.21.20  --- За промишлена употреба, в съдове с вместимост 25 kg или повече KG 7,5 A 

            
06.01    - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във 

вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория във вегетация или 
цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 12.12 

      

  0601.10.00  - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой P/ST 2,5 A 

            

06.01    - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във 
вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените 
от № 12.12 

      

  0601.20.00  - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; 
разсад, растения и корени от цикория  

P/ST 2,5 A 

            

06.02   Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел       

  0602.10.00  - Издънки, невкоренени, и калеми  P/ST 2,5 A 

  0602.20.00  - Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени P/ST 2,5 A 

  0602.40.00  - Рози, присадени или неприсадени P/ST 2,5 A 

  0602.90.10  -- Гъбен мицел P/ST 2,5 A 

  0602.90.90  -- Други P/ST 2,5 A 

            

07.01   Картофи, пресни или охладени       

  0701.10.00  - За посев KG 2,5 C23 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

            

07.03   Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени       

  0703.10.11  --- За посев  KG 2,5 C23 

            

07.11   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 

      

  0711.20.00  - Маслини  KG 20 B1 

            

07.13   Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени       

  0713.10.00 - Грах (Pisum sativum) KG 20 B1 

  0713.33.10  --- За посев  KG 2,5 A 

  0713.33.90  --- Друг KG 7,5 A 

  0713.39.10  --- За посев KG 2,5 A 

  0713.39.90  --- Друг KG 7,5 A 

            

08.01   Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им 
или обелени 

      

     - Кокосови орехи:        

  0801.19.10  --- Кокосови семена, хибридни KG 2,5 A 

  0801.19.90  --- Други  KG 20 B1 

  0801.32.00  -- Без черупки  KG 20 C1 

            

08.02   Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени       

  0802.11.00  -- С черупки  KG 20 B1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  0802.12.00  -- Без черупки  KG 20 B1 

  0802.22.00  -- Без черупки KG 20 B1 

     - Обикновени орехи:       

  0802.31.00  -- С черупки KG 20 B1 

  0802.32.00  -- Без черупки KG 20 B1 

  0802.50.00  - Шамфъстък  KG 20 B1 

  0802.60.00  - Орехи „макадамия“ KG 20 B1 

  0802.90.00  - Други KG 20 B1 

            

08.03   Банани, включително хлебните, пресни или сушени        

  0803.00.00 Банани, включително хлебните, пресни KG 20 B1 

            

08.04    Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени       

  0804.10.00  - Фурми  KG 20 B1 

  0804.20.00  - Смокини  KG 20 B1 

            

08.08   Ябълки, круши и дюли, пресни       

  0808.10.00  - Ябълки  KG 20 C1 

  0808.20.00  - Круши и дюли KG 20 B1 

            

08.09   Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и трънки, 
пресни 

      

  0809.20.00  - Череши  KG 20 B1 

  0809.40.00  - Сливи и трънки KG 20 B1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

            

08.10   Други плодове, пресни       

  0810.40.00  - Боровинки и други плодове от рода Vaccinium KG 20 B1 

  0810.50.00  - Киви  KG 20 B1 

  0810.90.00  - Други KG 20 B1 

            

08.11   Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на 
захар или други подсладители 

      

  0811.90.00  - Други KG 20 B1 

            

08.13   Плодове сушени, различни от тези от № 08.01 до № 08.06; смеси от сушени плодове или 
от черупкови плодове от настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик 

      

  0813.10.00 - Кайсии KG 20 B1 

  0813.20.00 - Сливи KG 20 B1 

  0813.30.00 - Ябълки KG 20 B1 

  0813.40.00 - Други плодове KG 20 B1 

            

09.06   Канела и канелени цветове       

  0906.11.00  -- Канела (Cinnamomum zeylanicum Blume)  KG 20 B1 

  0906.19.00  - Други KG 20 B1 

  0906.20.00  - Смляни или пулверизирани KG 20 B1 

            

09.07   Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)        

  0907.00.00  Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)  KG 20 B1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

            

09.08   Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми       

  0908.10.00  - Индийски орехчета KG 20 B1 

            

09.09   Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна        

            
  0909.10.00  - Семена от анасон или звезден анасон  KG 20 B1 

  0909.40.00  - Семена от ким KG 20 B1 

            

09.10    Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други 
подправки 

      

  0910.20.00  - Шафран  KG 20 B1 

  0910.30.00  - Куркума KG 20 B1 

     - Други подправки:       

  0910.91.00  -- Смеси, посочени в забележка 1 б) към настоящата глава в митническата тарифа на 
Мозамбик 

KG 20 B1 

  0910.99.00  --Други KG 20 B1 

            
10.01   Пшеница и смес от пшеница и ръж       

  1001.10.00  - Твърда пшеница (Triticum durum) KG 2,5 A 

  1001.90.90  -- Други  KG 2,5 C23 

            

10.02 1002.00.00  Ръж  KG 2,5 A 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

10.03 1003.00.00  Ечемик KG 2,5 A 

            

10.04 1004.00.00  Овес KG 2,5 A 

            

10.05   Царевица        

  1005.10.00  - За посев KG 2,5 A 

  1005.90.00  - Друга  KG 2,5 C23 

            

10.07   Сорго на зърна        

  1007.00.90  - Друго  KG 2,5 B1 

            

10.08   Елда, просо и канарско просо; други житни растения       

  1008.30.00  - Канарско просо KG 20 B1 

  1008.90.29  ---Други KG 20 B1 

  1008.90.91  --- За посев  KG 2,5 A 

  1008.90.99  ---Други KG 20 B1 

            

11.07   Малц, дори печен       

  1107.10.00  - Непечен  KG 2,5 A 

  1107.20.00  - Печен  KG 2,5 A 

            

12.01   Семена от соя, дори натрошени       

  1201.00.10  - За посев  KG 2,5 A 

  1201.00.90  - Други  KG 20 A 

            



 

BG 10   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

12.02   Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или 
натрошени 

      

  1202.20.10  -- За посев KG 0 A 

            

12.03 1203.00.00  Копра KG 20 A 

            

12.06   Семена от слънчоглед, дори натрошени       

  1206.00.10  - За посев KG 0 A 

  1206.00.90  - Други  KG 2,5 A 

            

12.07   Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени       

  1207.20.10  -- За посев KG 2,5 A 

  1207.20.90  -- Други  KG 2,5 A 

  1207.40.90  -- Други  KG 2,5 A 

  1207.50.00  - Семена от синап  KG 2,5 A 

  1207.99.00  -- Други KG 2,5 A 

            

12.08   Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното       

  1208.10.00  - От семена от соя KG 20 A 

            

12.09   Семена, плодове и спори, за посев       

  1209.10.00  - Семена от захарно цвекло  KG 2,5 A 

     Фуражни семена:       

  1209.21.00  -- Семена от люцерна (alfalfa) KG 2,5 A 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  1209.29.00  -- Други  KG 2,5 A 

  1209.30.00  - Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове KG 2,5 A 

  1209.91.11  --- Семена от тикви  KG 2,5 A 

  1209.91.12  --- Семена от патладжани  KG 2,5 A 

  1209.91.13  --- Семена от португалски кейл  KG 2,5 A 

  1209.91.14  --- Семена от черно зеле  KG 2,5 A 

  1209.91.15  --- Семена от алабаш  KG 2,5 A 

  1209.91.16  --- Семена от краставици  KG 2,5 A 

  1209.91.17  --- Семена от пипер KG 2,5 A 

  1209.91.18  --- Доматено семе  KG 2,5 A 

  1209.91.19  --- Семена от пъпеши или дини  KG 2,5 A 

  1209.91.90  --- Други  KG 2,5 A 

  1209.99.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

16.01 1601.00.00 Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на 
тези продукти 

KG 20 B1 

            

17.01   Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо 
състояние 

      

     - Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки:       

  1701.99.00  -- Друга (бележка: възможно е увеличение с променлив размер) KG 7,5 B21 

            

17.04   Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)       

  1704.10.00  - Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие KG 20 B1 

  1704.90.00  - Други KG 20 C1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

18.01 1801.00.00  - Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени KG 2,5 A 

            

18.02 1802.00.00  - Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао KG 7,5 B21 

            

18.03   Какаова маса, дори обезмаслена       

  1803.20.00  - Напълно или частично обезмаслена KG 7,5 B21 

            

18.05 1805.00.00  - Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители KG 20 B1 

            

18.06   Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао       

  1806.10.00  - Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители KG 20 B1 

  1806.20.00  - Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, 
кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в 
директни опаковки със съдържание над 2 kg 

KG 20 B1 

  1806.31.00  -- С пълнеж KG 20 B1 

  1806.32.00  -- Без пълнеж KG 20 B1 

  1806.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

19.01   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 включени другаде; хранителни продукти, приготвени от 
продуктите от № 04.01 до № 04.04, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-
малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, 
нито включени другаде 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  1901.10.00  - Детски храни, пригодени за продажба на дребно KG 0 A 

  1901.20.00  - Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от № 
19.05  

KG 2,5 A 

  1901.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

19.02   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; кускус, дори приготвен 

      

  1902.11.00  -- Съдържащи яйца  KG 20 B1 

  1902.19.00  --Други KG 20 B1 

  1902.20.00  - Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин) KG 20 C1 

  1902.30.00  - Други макаронени изделия KG 20 B1 

  1902.40.00  - Кускус  KG 20 B1 

            

19.03 1903.00.00 Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, 
заоблени зрънца, отсявки или подобни форми 

KG 20 B1 

            

19.04   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 грис), варени или приготвени по друг начин, 
неупоменати, нито включени другаде 

      

  1904.10.00  Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения KG 20 B1 

  1904.20.00  - Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени 
люспи от житни растения с печени такива или с набъбнали зърна  

KG 20 B1 
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Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  1904.30.00  - Пшеничен булгур KG 20 B1 

  1904.90.00  - Други KG 20 B1 

            

19.05   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 

      

  1905.10.00  - Хрупкав хляб (кнекброт) KG 20 B1 

  1905.20.00  - Меденки  KG 20 B1 

  1905.31.00  -- Сладки бисквити  KG 20 B1 

  1905.32.00  -- Гофрети и вафли KG 20 B1 

  1905.40.00  - Сухари и подобни препечени продукти  KG 20 B1 

  1905.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

20.08   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 

      

  2008.40.00  - Круши  KG 20 C1 

  2008.50.00  - Кайсии  KG 20 C1 

  2008.60.00  - Череши  KG 20 C1 

  2008.91.00  -- Сърцевина от палмово дърво  KG 20 C1 

            

22.03 2203.00.00 Бири от малц L 20 C1 

            

22.08   Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; 
дестилати, ликьори и други спиртни напитки 
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  2208.20.00  - Дестилати от вино или от гроздови джибри L 20 B1 

  2208.30.00  - Уиски  L 20 B1 

  2208.40.00  - Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от 
захарна тръстика 

L 20 B1 

  2208.50.00  - Джин и хвойново питие  L 20 B1 

  2208.60.00  - Водка  L 20 B1 

  2208.70.00  - Ликьори  L 20 B1 

  2208.90.10  -- Спиртни напитки с алкохолно съдържание по обем 8,5 % vol или по-малко  L 20 B1 

  2208.90.90  -- Други L 20 B1 

            

22.09 2209.00.00 Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на оцет, получени от 
оцетна киселина 

L 20 B1 

            

24.03   Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или 
„възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове 

      

  2403.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

            

25.01 2501.00.00  - Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори 
във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи 
добра течливост; морска вода 

KG 20 B1 

            

27.07   Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни 
каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки 
преобладават тегловно по отношение на неароматните 

      

  2707.10.00  - Бензол (бензен) KG 2,5 A 
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  2707.30.00  - Ксилол (ксилени)  KG 2,5 A 

            

27.08   Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани       

  2708.10.00  - Смола  KG 2,5 A 

            

27.10   Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; 
неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или 
повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен 
компонент на тези препарати; отпадъчни масла 

      

  2710.19.69  -- Представени по друг начин  KG 7,5 C21 

            

27.15   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“)  

      

  2715.00.00 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“) 

KG 7,5 B21 

            

27.16 2716.00.00 Електрическа енергия kWh 0 A 

            

28.04   Водород, благородни газове и други неметални елементи       

  2804.10.00  - Водород  M3 2,5 A 
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28.05    - Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, 
дори смесени или сплавени помежду си; живак 

      

  2805.12.00  -- Калций KG 2,5 A 

            

28.06   Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина       

  2806.10.00  - Хлороводород (солна киселина)  KG 2,5 A 

            

28.07 2807.00.00 Сярна киселина; олеум KG 2,5 A 

            

28.08 2808.00.00 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина  KG 2,5 A 

            

28.09   Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен 
или неопределен химичен състав 

      

  2809.20.00  - Фосфорна киселина и полифосфорни киселини KG P2O5 2,5 A 

            

28.10 2810.00.00 Борни оксиди; борни киселини  KG 2,5 A 

            

28.11   Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на 
неметалните елементи 

      

  2811.22.00  -- Силициев диоксид  KG 0 A 

            

28.13   Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид       

  2813.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

28.14 2814.20.00  - Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)  KG 2,5 A 
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28.15   Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев 
пероксид 

      

  2815.11.00  -- Твърд  KG 0 A 

  2815.12.00  -- Във воден разтвор   KG NaOH 2,5 A 

  2815.20.00  - Калиев хидроксид KG 2,5 A 

  2815.30.00  - Натриев или калиев пероксид KG 0 A 

            

28.19   Хромови оксиди и хидроксиди       

  2819.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

28.20   Манганови оксиди:       

  2820.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

28.26   Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни 
флуорни соли 

      

  2826.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

28.27   Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и 
оксийодиди 

      

  2827.10.00  - Амониев хлорид  KG 2,5 A 

  2827.20.00  - Калциев хлорид  KG 2,5 A 

  2827.31.00  -- Магнезиеви KG 2,5 A 

  2827.59.00  -- Други  KG 2,5 A 
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28.28   Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити       

  2828.10.00  - Технически калциев хипохлорит и други калциеви хипохлорити KG 2,5 A 

            

28.29   Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати       

  2829.11.00  -- Натриеви  KG 2,5 A 

            

28.32   Сулфити; тиосулфати       

  2832.10.00  - Натриеви сулфити  KG 2,5 A 

  2832.20.00  - Други сулфити  KG 2,5 A 

            

28.33   Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)       

     - Натриеви сулфати:       

  2833.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

28.34   Нитрити; нитрати       

  2834.29.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

28.35   Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с 
определен или неопределен химичен състав 

      

  2835.25.00  -- Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат) KG 0 A 

            

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

      

  2836.40.00  - Калиеви карбонати KG 2,5 A 
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  2836.50.00  - Калциев карбонат KG 2,5 A 

            

28.47 2847.00.00 Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид KG 2,5 A 

            

28.52 2852.00.00 Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с 
неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите 

KG 2,5 A 

            

29.03   Халогенопроизводни на въглеводородите       

  2903.13.00  -- Хлороформ (трихлорметан) KG 0 A 

            

29.05   Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозо- 
производни 

      

     - Наситени моноалкохоли:       

  2905.11.00  -- Метанол (метилов алкохол) KG 2,5 A 

  2905.12.00  -- Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)  KG 0 A 

  2905.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

  2905.39.00  -- Други  KG 2,5 A 

  2905.44.00  -- D-Глюцитол (сорбитол)  KG 0 A 

  2905.45.00  -- Глицерол KG 2,5 A 

            

29.06   Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни       

     - Цикланови, цикленови или циклотерпенови:       

  2906.11.00  -- Ментол KG 0 A 

            

29.07   Феноли; фенолни алкохоли       



 

BG 21   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

     - Монофеноли:       

  2907.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

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

      

  2915.11.00  -- Мравчена киселина  KG 2,5 A 

  2915.21.00  -- Оцетна киселина KG 2,5 A 

  2915.29.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

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

      

     - Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга 
кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, 
пероксикиселини и техните производни: 

      

  2918.14.00  -- Лимонена киселина KG 2,5 A 

  2918.15.00  -- Соли и естери на лимонената киселина KG 0 A 

  2918.22.00  -- o-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери  KG 0 A 

            

29.22   Аминосъединения с кислородни функционални групи       

     - Аминоалкохоли, различни от тези с повече от един вид кислородна 
функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти: 

      

  2922.13.00  -- Триетаноламин и неговите соли KG 2,5 A 

  2922.19.00  -- Други KG 2,5 A 
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29.25   Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително 
захарина и неговите соли) или с иминна функционална група 

      

     - Имиди и техните производни; соли на тези продукти:       

  2925.11.00  -- Захарин и неговите соли  KG 0 A 

            

29.28 2928.00.00  Органични производни на хидразина или на хидроксиламина KG 0 A 

            

29.29   Съединения с други азотни функционални групи       

  2929.10.00  - Изоцианати  KG 2,5 A 

  2929.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

29.36   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 

      

     - Витамини и техните производни, несмесени:       

  2936.21.00  -- Витамини A и техните производни KG 0 A 

  2936.22.00  -- Витамин B1 и неговите производни  KG 0 A 

  2936.24.00  -- D- или DL-пантотенова киселина (витамин B3 или витамин B5) и техните 
производни 

KG 0 A 

  2936.27.00  -- Витамин C и неговите производни  KG 0 A 

  2936.28.00  -- Витамин E и неговите производни KG 0 A 

  2936.29.00  -- Други витамини и техните производни  KG 0 A 

  2936.90.00  - Други, включително естествените концентрати KG 0 A 

            

29.37   Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или 
възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително 
верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони 
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     - Полипептидни хормони, протеинови хормони и гликопротеинови хормони, 
техните производни и структурни аналози: 

      

  2937.11.00  -- Соматотропин, неговите производни и структурни аналози G 0 A 

  2937.21.00  -- Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон 
(дехидрохидрокортизон)  

G 0 A 

  2937.23.00  -- Естрогени и прогестогени  G 0 A 

  2937.90.00  -- Други  G 0 A 

            

29.39   Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, 
техните соли, етери, естери и други производни 

      

     - Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези продукти:       

  2939.20.00  - Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на тези продукти KG 0 A 

  2939.49.00  -- Други  KG 0 A 

     - Други        

  2939.99.00  -- Други  KG 0 A 

            

29.41   Антибиотици       

  2941.10.00  - Пеницилини и техните производни със структурата на пеницилиновата киселина; соли на 
тези продукти 

KG 0 A 

  2941.30.00  - Тетрациклини и техните производни; соли на тези продукти KG 0 A 

  2941.40.00  - Хлорамфеникол и неговите производни; соли на тези продукти KG 0 A 

  2941.50.00  - Еритромицин и неговите производни; соли на тези продукти KG 0 A 

            

29.42   Други органични съединения        

  2942.00.00  Други органични съединения  KG 0 A 
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30.01   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 произход, 
приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, 
нито включени другаде 

      

  3001.20.00  - Екстракти от жлези или от други органи или от техните секрети  KG 0 A 

  3001.90.00  - Други  KG 0 A 

            

30.02   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 (с изключение на маите) и други подобни продукти 

      

  3002.10.00  - Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори 
модифицирани или получени по биотехнологичен път 

KG 0 A 

  3002.20.00  - Ваксини за хуманната медицина  KG 0 A 

  3002.30.00  - Ваксини за ветеринарната медицина KG 0 A 

  3002.90.00  - Други  KG 0 A 

            

30.03   Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02, 30.05 или 30.06), съставени от 
продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, 
но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно 

      

  3003.10.00  - Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на 
пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези 
продукти 

KG 0 A 

  3003.20.00  - Съдържащи други антибиотици  KG 0 A 
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     - Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37, но несъдържащи антибиотици:       

  3003.39.00  -- Други  KG 0 A 

  3003.40.00  - Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи нито 
хормони, нито други продукти от № 29.37, нито антибиотици  

KG 0 A 

  3003.90.00  - Други  KG 0 A 

            

30.04   Медикаменти (с изключение на продуктите от № 30.02, 30.05 или 30.06), съставени от 
смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични 
цели, представени под формата на дози (включително тези за трансдермално 
приложение) или пригодени за продажба на дребно 

      

  3004.10.00  - Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на 
пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти 

KG 0 A 

  3004.20.00  - Съдържащи други антибиотици KG 0 A 

     - Съдържащи хормони или други продукти от № 29.37, но несъдържащи антибиотици:       

  3004.31.00  -- Съдържащи инсулин  KG 0 A 

  3004.32.00  -- Съдържащи кортикостероидни хормони, техните производни или структурни аналози KG 0 A 

  3004.39.00  -- Други KG 0 A 

  3004.40.00  - Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи нито хормони, нито 
други продукти от № 29.37, нито антибиотици 

KG 0 A 

  3004.50.00  - Други медикаменти, съдържащи витамини или други продукти от № 29.36 KG 0 A 

  3004.90.00  - Други  KG 0 A 

            

30.05   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 
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  3005.10.00  - Пластири и други артикули със залепващ се слой KG 0 A 

  3005.90.00  - Други  KG 0 A 

            

30.06   Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от 
настоящата глава 

      

  3006.10.00  - Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове 
(включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията 
или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в 
хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми 
кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; 
стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията 
или стоматологията, дори резорбируеми 

KG 0 A 

  3006.20.00  - Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори KG 0 A 

  3006.30.00  - Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, 
предназначени за приложение върху пациенти 

KG 0 A 

  3006.40.00  - Зъболекарски цименти и други материали за запълване на зъби; цименти за 
възстановяване на костите 

KG 0 A 

  3006.50.00  - Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ KG 0 A 

  3006.60.00  - Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от № 
29.37 или на спермициди  

KG 0 A 

  3006.70.00  - Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или 
ветиринарната медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински 
преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти 

KG 0 A 

  3006.91.00  -- Приспособления за стомия KG 0 A 

  3006.92.00  -- Фармацевтични отпадъци KG 0 A 

            

31.01 3101.00.00 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 

KG 0 A 
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31.02   Минерални или химични азотни торове       

  3102.10.00  - Карбамид, дори във воден разтвор KG N 2,5 A 

  3102.21.00  -- Амониев сулфат KG N 2,5 A 

  3102.29.00  -- Други KG N 2,5 A 

  3102.30.00  - Амониев нитрат, дори във воден разтвор KG N 2,5 A 

  3102.40.00  - Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без 
подхранващи свойства 

KG N 2,5 A 

  3102.60.00  - Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат KG N 2,5 A 

  3102.90.00  - Други, включително смесите, непосочени в предходните подпозиции KG N 2,5 A 

            

31.03   Минерални или химични фосфорни торове       

  3103.10.00  - Суперфосфати  KG P2O5 2,5 A 

  3103.90.00  - Други  KG P2O5 2,5 A 

            

31.04   Минерални или химични калиеви торове       

  3104.20.00  - Калиев хлорид KG K2O 2,5 A 

  3104.30.00  - Калиев сулфат KG K2O 2,5 A 

  3104.90.00  - Други  KG K2O 2,5 A 

            

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

      

  3105.20.00  - Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: 
азот, фосфор и калий  

KG 2,5 A 
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  3105.30.00  - Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) KG 2,5 A 

  3105.59.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3105.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

32.06   Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, 
различни от тези в № 32.03, 32.04 или 32.05; неорганични продукти от видовете, 
използвани като луминофори, дори с определен химичен състав 

      

     - Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид:       

  3206.11.00  -- Съдържащи тегловно 80 % или повече титанов диоксид, изчислен в сухо вещество KG 7,5 A 

            
32.08   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 в митническата тарифа на Мозамбик 

      

  3208.90.00  - Други  KG 20 C1 

            

33.02   Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата 
на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в 
промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, 
използвани за производството на напитки 

      

  3302.10.00  - От видовете, използвани за производството на храни или напитки  KG 7,5 B21 
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34.01   Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като 
сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; 
повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни 
или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи 
сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със 
сапун или детергенти 

      

     - Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и препарати, на пръчки, парчета или 
калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун 
или детергенти: 

      

  3401.19.00  -- Други  KG 20 C1 

            

35.06   Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, 
употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, 
непревишаващо 1 kg 

      

  3506.99.00  -- Други KG 20 B1 

            

36.04   Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, сигнални огньове 
и други пиротехнически артикули 

      

  3604.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

38.08   Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и 
регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, 
представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати 
или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки 

      

  3808.50.00  - Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава в митническата KG 7,5 B21 
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тарифа на Мозамбик 

     - Други:       

  3808.91.00  -- Инсектициди  KG 0 A 

  3808.92.00  -- Фунгициди  KG 0 A 

  3808.93.00  -- Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията KG 0 A 

  3808.99.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

38.11   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, използвани за същите цели както минералните масла 

      

     - Антидетонаторни препарати:       

  3811.29.00  -- Други  KG 7,5 B21 

            

38.21 3821.00.00 Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и 
подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки  

KG 0 A 

            

38.22 3822.00.00 Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични 
или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в № 
30.02 или 30.06; сертифицирани еталонни материали 

KG 0 A 

            

39.01   Полимери на етилена в първични форми       

  3901.10.00  - Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94  KG 2,5 A 

  3901.20.00  - Полиетилен с относителна плътност, равна на или по-голяма от 0,94 KG 2,5 A 

  3901.90.00  - Други  KG 2,5 A 
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39.02   Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми       

  3902.10.00  - Полипропилен  KG 2,5 A 

  3902.20.00  - Полиизобутилен KG 2,5 A 

  3902.30.00  - Съполимери на пропилена KG 2,5 A 

  3902.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.03   Полимери на стирена в първични форми       

     - Полистирен:       

  3903.11.00  -- За експандиране  KG 2,5 A 

  3903.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3903.20.00  - Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN) KG 2,5 A 

  3903.30.00  - Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS) KG 2,5 A 

  3903.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.04   Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми       

  3904.10.00  - Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества KG 2,5 A 

     - Друг поли(винилхлорид):       

  3904.22.00  -- Пластифициран  KG 2,5 A 

  3904.40.00  - Други съполимери на винилхлорида KG 2,5 A 

  3904.50.00  - Полимери на винилиденхлорида KG 2,5 A 

     - Флуорирани полимери:       

  3904.61.00  -- Политетрафлуоретилен (тефлон)  KG 2,5 A 

  3904.69.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3904.90.00  - Други  KG 2,5 A 
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39.05   Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други 
винилови полимери в първични форми 

      

     - Поли(винилацетат):       

  3905.12.00  -- Във водна дисперсия KG 2,5 A 

  3905.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3905.21.00  -- Във водна дисперсия  KG 2,5 A 

  3905.29.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3905.30.00  - Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи KG 2,5 A 

  3905.91.00  -- Съполимери KG 2,5 A 

  3905.99.00  -- Други KG 2,5 A 

            

39.06   Акрилови полимери в първични форми       

  3906.10.00  - Поли(метилметакрилат) KG 2,5 A 

  3906.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.07   Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, 
алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми 

      

  3907.10.00  - Полиацетали  KG 2,5 A 

  3907.20.00  - Други полиетери  KG 2,5 A 

  3907.30.00  - Епоксидни смоли  KG 2,5 A 

  3907.50.00  - Алкидни смоли  KG 2,5 A 

  3907.60.00  - Поли(етилентерефталат) KG 2,5 A 

  3907.70.00  - Поли(млечна киселина) KG 2,5 A 
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     - Други полиестери:       

  3907.91.00  -- Ненаситени KG 2,5 A 

  3907.99.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

39.08   Полиамиди в първични форми       

  3908.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.09   Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми       

  3909.10.00  - Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли  KG 2,5 A 

  3909.20.00  - Меламинови смоли KG 2,5 A 

  3909.30.00  - Други аминосмоли  KG 2,5 A 

  3909.40.00  - Фенолни смоли  KG 2,5 A 

  3909.50.00  - Полиуретани  KG 2,5 A 

            

39.10 3910.00.00  Силикони в първични форми KG 2,5 A 

            

39.11   Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и 
други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата глава в митническата тарифа 
на Мозамбик, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми 

      

  3911.10.00  - Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, кумаронинденови смоли и 
политерпени 

KG 2,5 A 

  3911.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.12   Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в 
първични форми 

      

     - Целулозни ацетати:       
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  3912.12.00  -- Пластифицирани  KG 2,5 A 

  3912.20.00  - Целулозни нитрати (включително колодия)  KG 2,5 A 

  3912.31.00  -- Карбоксиметилцелулоза и нейните соли KG 2,5 A 

  3912.39.00  -- Други  KG 2,5 A 

  3912.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.13   Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани естествени 
полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения 
каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми 

      

  3913.10.00  - Алгинова киселина, нейните соли и естери  KG 2,5 A 

  3913.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

39.14 3914.00.00 Обменители на йони на основата на полимерите от № 39.01 до 39.13, в първични форми KG 2,5 A 

            

39.15   Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси       

  3915.10.00  - От полимери на етилена KG 2,5 A 

  3915.90.00  - От други пластмаси KG 2,5 A 

            

39.16   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 

      

  3916.10.00  - От полимери на етилена KG 7,5 A 

  3916.20.00  - От полимери на винилхлорида KG 7,5 A 

  3916.90.00  - От други пластмаси  KG 7,5 A 
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39.17   Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, 
муфи) 

      

  3917.10.00  - Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни пластмаси KG 7.5 B21 

     - Тръби и маркучи, твърди:       

  3917.21.00  -- От полимери на етилена KG 7,5 B21 

  3917.22.00  -- От полимери на пропилена KG 7,5 B21 

  3917.23.00  -- От полимери на винилхлорида KG 7,5 B21 

  3917.29.00  -- От други пластмаси KG 7,5 B21 

  3917.31.00  -- Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане минимум 27,6 МРа KG 7,5 B21 

  3917.32.00  -- Други, неподсилени и несъчетани с други материали, без принадлежности KG 7,5 B21 

  3917.33.00  -- Други, неподсилени и несъчетани с други материали, с принадлежности KG 7,5 B21 

  3917.39.00  -- Други  KG 7,5 B21 

  3917.40.00  - Принадлежности  KG 7,5 B21 

            

39.18   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 в митническата тарифа на Мозамбик 

      

  3918.10.00  - От полимери на винилхлорида  M2 7,5 B21 

  3918.90.00  - От други пластмаси M2 7,5 B21 

            

39.19   Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски форми, 
дори на роли 

      

  3919.10.00  - На роли с широчина, непревишаваща 20 сm KG 20 B1 

  3919.90.00  -- Други  KG 20 B1 
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39.20   Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, 
ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали 

      

  3920.10.00  - От полимери на етилена KG 20 B1 

  3920.20.10  -- Моноаксиално ориентирани  KG 20 B1 

  3920.20.90  -- Биаксиално ориентирани KG 7,5 B21 

  3920.30.00  - От полимери на стирена  KG 20 B1 

  3920.43.00  -- Съдържащи тегловно не по-малко от 6 % пластификатори KG 20 B1 

  3920.49.00  -- Други  KG 20 B1 

  3920.51.00  -- От поли(метилметакрилат)  KG 7,5 B21 

  3920.59.00  -- Други  KG 7,5 B21 

  3920.61.00  -- От поликарбонати  KG 20 B1 

  3920.62.00  -- От поли(етилентерефталат) KG 7,5 B21 

  3920.63.00  -- От ненаситени полиестери KG 7,5 B21 

  3920.69.00  -- От други полиестери KG 7,5 B21 

  3920.71.00  -- От регенерирана целулоза KG 7,5 B21 

  3920.73.00  -- От целулозен ацетат KG 7,5 B21 

  3920.79.00  -- От други производни на целулозата KG 7,5 B21 

  3920.91.00  -- От поли(винилбутирал) KG 7,5 B21 

  3920.93.00  -- От аминосмоли KG 7,5 B21 

  3920.94.00  -- От фенолни смоли KG 7,5 B21 

  3920.99.00  -- От други пластмаси KG 20 B1 

            

39.21   Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини       
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     - Порести продукти:       

  3921.11.00  -- От полимери на стирена KG 20 B1 

  3921.12.10  -- Моноаксиално ориентирани KG 20 B1 

  3921.12.90  -- Биаксиално ориентирани  KG 7,5 B21 

  3921.13.10  -- Агломерирани полиуретанови блокове с дебелина 50 cm или повече KG 7,5 B21 

  3921.13.90  --- Други  KG 20 B1 

  3921.14.00  - От регенерирана целулоза   KG 7,5 B21 

  3921.19.00  -- От други пластмаси  KG 20 B1 

  3921.90.00  - Други  KG 7,5 C21 

            

39.22   Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и 
капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули 

      

  3922.20.00  - Седалки и капаци за тоалетни чинии KG 20 B1 

  3922.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

39.23   Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, 
капсули и други приспособления за затваряне 

      

  3923.10.00  - Кутии, каси, щайги и подобни артикули  KG 20 B1 

  3923.21.00  -- От полимери на етилена KG 20 B1 

  3923.29.10  --- От мултиаксиални пластмаси за опаковане във вакуум KG 7,5 C21 

  3923.29.90  -- От други пластмаси KG 20 C1 

  3923.30.10  -- Горещо пресовани чаши от поливинилхлорид или полиестери KG 7,5 C21 

  3923.30.20  -- Опаковки за медикаменти и продукти за лична хигиена KG 7,5 C21 

  3923.30.30  -- Заготовки за производството на бутилки  KG 7,5 C21 

  3923.30.90  -- Други  KG 20 C1 
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  3923.40.10  -- Касети за звукозапис, без магнитна лента, дори с кутии  KG 7,5 B21 

  3923.40.90  -- Други KG 20 B1 

  3923.50.00  - Тапи, капаци и други приспособления за затваряне KG 7,5 C21 

  3923.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

39.24   Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и 
хигиенни или тоалетни артикули 

      

  3924.10.00  - Съдове и прибори за сервиране или за кухня  KG 20 B1 

  3924.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

39.25   Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени 
другаде 

      

  3925.10.00  - Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост, превишаваща 300 литра KG 20 C1 

  3925.20.00  - Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати KG 7,5 B21 

  3925.30.00  - Капаци, щори (включително венецианските щори) и подобни артикули и техните части KG 7,5 B21 

  3925.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

39.26   Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 39.01 до № 39.14       

  3926.10.00  - Канцеларски и училищни артикули  KG 20 B1 

  3926.20.00  - Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и 
ръкавици с един пръст) 

KG 20 B1 

  3926.30.00  - Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни  KG 20 B1 

  3926.40.00  - Статуетки и други предмети за украса  KG 20 B1 
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  3926.90.10  -- Поплавъци за риболов  KG 2,5 A 

  3926.90.20  -- Части за позициите в раздел XVII и в глави 90 и 91  KG 7,5 B21 

  3926.90.30  -- Основи за метли, четки и за бърсалки от пластмаса KG 7,5 A 

  3926.90.90  -- Други KG 20 B1 

            

40.01   Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми в 
първични форми или на плочи, листове или ленти 

      

  4001.10.00  - Латекс от естествен каучук, дори предвулканизиран  KG 2,5 A 

     - Естествен каучук под други форми:       

  4001.22.00  -- Технически специфицирани каучуци (TSNR)  KG 2,5 A 

  4001.29.00  -- Други KG 2,5 A 

  4001.30.00  - Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми KG 2,5 A 

            

40.02   Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или 
на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 40.01 с продукти от 
настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти 

      

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

  4002.11.00  -- Латекс KG 2,5 A 

  4002.19.00  -- Други KG 2,5 A 

  4002.39.00  -- Други KG 2,5 A 

  4002.41.00  -- Латекс KG 2,5 A 

  4002.49.00  -- Други KG 2,5 A 

  4002.99.00  -- Други KG 2,5 A 
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40.03 4003.00.00 Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти KG 2,5 A 

            

40.04 4004.00.00 Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на 
прах или гранули 

KG 2,5 A 

            

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

      

  4005.10.00  - Каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид  KG 2,5 A 

  4005.20.00  - Разтвори; дисперсии, различни от включените в подпозиция 4005.10 KG 2,5 A 

  4005.91.00  -- Плочи, листове и ленти  KG 2,5 A 

  4005.99.00  -- Други KG 2,5 A 

            

40.06   Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например дискове, 
шайби), от невулканизиран каучук 

      

  4006.10.00  - Профили за поправка на гуми  KG 7,5 B21 

  4006.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

40.07 4007.00.00 Нишки и въжета от вулканизиран каучук KG 7,5 B21 

            

40.08   Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук       

     - От порест каучук       

  4008.11.00  -- Плочи, листове и ленти  KG 7,5 A 

  4008.19.00  -- Други  KG 7,5 A 

  4008.21.00  -- Плочи, листове и ленти  M2 7,5 A 

  4008.29.00  -- Други  KG 7,5 A 
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40.09   Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук, дори с принадлежности 
(например свръзки, колена, муфи) 

      

     - Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали:       

  4009.11.00  -- Без принадлежности  KG 7,5 B21 

  4009.12.00  -- С принадлежности KG 7,5 B21 

     - Подсилени или по друг начин комбинирани само с метал       

  4009.21.00  -- Без принадлежности KG 7,5 B21 

  4009.22.00  -- С принадлежности KG 7,5 B21 

  4009.31.00  -- Без принадлежности  KG 7,5 B21 

  4009.32.00  -- С принадлежности KG 7,5 B21 

  4009.41.00  -- Без принадлежности KG 7,5 B21 

  4009.42.00  -- С принадлежности KG 7,5 B21 

            

40.10   Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук       

     - Транспортни ленти:       

  4010.11.00  -- Подсилени само с метал KG 7,5 B21 

  4010.12.00  -- Подсилени само с текстилни материали KG 7,5 B21 

  4010.19.00  -- Други  KG 7,5 B21 

     - Трансмисионни ремъци       

  4010.31.00  -- Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с 
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm 

KG 7,5 B21 

  4010.32.00  -- Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с 
V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но 
непревишаваща 180 сm 

KG 7,5 B21 



 

BG 42   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  4010.33.00  -- Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с 
дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 
сm 

KG 7,5 B21 

  4010.34.00  -- Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с 
V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но 
непревишаваща 240 сm 

KG 7,5 B21 

  4010.35.00  -- Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от 
външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 150 сm  

KG 7,5 B21 

  4010.36.00  -- Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от 
външната страна, превишаваща 150 сm, но непревишаваща 198 сm 

KG 7,5 B21 

  4010.39.00  -- Други KG 7,5 B21 

            

40.11   Пневматични гуми от каучук, нови       

  4011.10.00  - От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно- пътническите 
и състезателните автомобили) 

P/ST 20 B1 

  4011.20.00  - От видовете, използвани за автобуси или камиони  P/ST 20 B1 

  4011.30.00  - От видовете, използвани в авиацията P/ST 7,5 B21 

  4011.40.00  - От видовете, използвани за мотоциклети P/ST 20 B1 

  4011.50.00  - От видовете, използвани за велосипеди P/ST 20 B1 

     - Други, с рисунка „рибена кост“ или други подобни рисунки:       

  4011.61.00  -- От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни превозни средства и 
съоръжения 

P/ST 20 B1 

  4011.62.00  -- От видовете, използвани за строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, 
за джанти с диаметър, непревишаващ 61 cm 

P/ST 20 B1 

  4011.63.00  -- От видовете, използвани за строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, 
за джанти с диаметър, превишаващ 61 cm  

P/ST 20 B1 

  4011.69.00  -- Други P/ST 20 B1 

  4011.92.00  -- От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни превозни средства и 
съоръжения 

P/ST 20 B1 
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  4011.93.00  -- От видовете, използвани за строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, 
за джанти с диаметър, непревишаващ 61 cm 

P/ST 20 B1 

  4011.94.00  -- От видовете, използвани за строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, 
за джанти с диаметър, превишаващ 61 cm 

P/ST 20 B1 

  4011.99.00  -- Други  P/ST 20 C1 

            

40.13   Вътрешни гуми от каучук       

  4013.20.00  - От видовете, използвани за велосипеди P/ST 20 B1 

            

40.14   Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от невтвърден 
вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук 

      

  4014.10.00  - Презервативи  KG 0 A 

  4014.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

40.15   Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и 
ръкавици с един пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид 
употреба 

      

     - Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:       

  4015.11.00  -- Хирургически  PA 0 A 

  4015.19.00  -- Други  PA 7,5 B21 

  4015.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

40.16   Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук       

  4016.10.00  - От порест каучук KG 20 B1 

  4016.91.00  -- Подови настилки и изтривалки KG 7,5 B21 

  4016.92.00  -- Гуми за изтриване  KG 0 A 
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  4016.93.00  -- Уплътнители KG 7,5 B21 

  4016.94.00  -- Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за акостиране на кораби KG 7,5 B21 

  4016.95.00  -- Други надуваеми артикули  KG 20 B1 

  4016.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

40.17   Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, включително отпадъци и 
остатъци; изделия от втвърден каучук 

      

  4017.00.10  - В насипно състояние или на блокове, плочи, листове, ленти, пръчки, профили или тръби  KG 7,5 B21 

  4017.00.20  - Отпадъци, прах и остатъци от втвърден каучук  KG 2,5 A 

  4017.00.30  -- Части за позициите в раздел XVII и в глави 90 и 91  KG 7,5 B21 

  4017.00.90  - Други изделия  KG 20 B1 

            

41.01   Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от 
еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по 
друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори 
обезкосмени или цепени 

      

  4101.20.00  - Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непревишаващо 8 kg, когато са сушени, 10 kg, 
когато са сухо осолени, и 16 kg, когато са пресни, мокро осолени или консервирани по друг 
начин 

KG 2,5 A 

  4101.50.00  - Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg KG 2,5 A 

            

41.03   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) или в) от настоящата глава 

      

  4103.90.00  - Други  KG 2,5 A 
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41.04   Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от 
еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин 

      

     - В мокро състояние (включително wet-blue):       

  4104.19.00  -- Други M2 7,5 B21 

           

            

41.07   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 № 41.14 

      

     - Цели кожи       

  4107.11.00  -- Лицеви кожи, нецепени M2 7,5 B21 

  4107.99.00  -- Други M2 7,5 B21 

            

41.12 4112.00.00 Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително 
пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 41.14 

M2 7,5 B21 

            

41.13   Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, включително 
пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 41.14 

      

  4113.90.00  - Други M2 7,5 B21 
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41.14   Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени 
кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи 

      

  4114.10.00  - Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново 
дъбени кожи) 

M2 7,5 B21 

            

41.15   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 

      

  4115.10.00  - Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, 
дори навити на рула  

M2 7,5 B21 

            

42.01 4201.00.00 Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително ремъци, поводи, 
наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) от 
всякакъв вид материали 

KG 20 B1 

            

42.02   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 напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, 
портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, 
кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, 
пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена 
кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от 
картон, или покрити изцяло или в по- голямата си част с тези материали или с хартия 

      

     - Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, 
ученически чанти и други подобни: 

      

  4202.11.00  -- С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа P/ST 20 B1 
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  4202.12.00  -- С външна повърхност от пластмаси или от текстилни материали P/ST 20 B1 

  4202.19.00  -- Други  P/ST 20 B1 

  4202.21.00  -- С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа P/ST 20 B1 

  4202.22.00  -- С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали P/ST 20 B1 

  4202.29.00  -- Други P/ST 20 B1 

  4202.31.00  -- С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа P/ST 20 B1 

  4202.32.00  -- С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали P/ST 20 B1 

  4202.39.00  -- Други P/ST 20 B1 

  4202.91.00  -- С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа P/ST 20 B1 

  4202.92.00  -- С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали P/ST 20 B1 

  4202.99.00  -- Други  P/ST 20 B1 

            

42.03   Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа       

  4203.10.00  - Облекла KG 20 B1 

  4203.21.00  -- Специално предназначени за практикуване на спорт PA 7,5 B21 

  4203.29.00  -- Други PA 20 B1 

  4203.30.00  - Колани, поясоци и колани с презрамки KG 20 B1 

  4203.40.00  - Други допълнения към облеклото  KG 20 B1 

            

42.05 4205.00.00 Други изделия от естествена или възстановена кожа KG 20 B1 

            

42.06 4206.00.00 Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия KG 20 B1 
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43.02   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 № 43.03 

      

     - Цели кожухарски кожи, дори без главите, опашките или крачетата, несъединени:       

  4302.19.00  -- Други P/ST 7,5 B21 

  4302.20.00  - Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки, несъединени  KG 7,5 B21 

            

43.03   Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи       

  4303.90.00  - Други KG 20 B1 

            

43.04 4304.00.00  Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи KG 20 B1 

            

44.01   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 

      

  4401.10.00  - Дърва за горене под всякаква форма KG 2,5 A 

  4401.30.00  - Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, 
брикети, топчета или в подобни форми 

KG 2,5 A 

            

44.02   Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори 
агломерирани 

      

  4402.10.00  - От бамбук KG 2,5 A 

  4402.90.00 Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори агломерирани KG 2,5 A 

            

44.03   Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или 
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник 
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  4403.10.00  - Обработен с боя, креозот или други консерванти M3 2,5 A 

  4403.20.00  - Друг, иглолистен M3 2,5 A 

  4403.41.00  -- Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти бакау M3 2,5 A 

  4403.49.00  -- Друг M3 2,5 A 

  4403.91.00  -- От дъб (Quercus spp.)  M3 2,5 A 

  4403.99.00  -- Други  M3 2,5 A 

            

44.04   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 за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други 
подобни; дървени пръчки, ленти и други подобни 

      

  4404.10.00  - От иглолистен дървен материал  KG 7,5 B21 

  4404.20.00  - От друг дървен материал KG 7,5 B21 

            

44.06   Дървени траверси за железопътни или подобни линии       

  4406.90.00  - Други  M3 7,5 B21 

            

44.07   Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm 

      

  4407.10.00  - Иглолистен M3 7,5 B21 

  4407.21.00  -- Махагон (Swietenia spp.) M3 7,5 B21 

  4407.22.00  -- Вирола, имбуия и балса M3 7,5 B21 

  4407.25.00  -- Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау M3 7,5 B21 

  4407.27.00  -- Сапели M3 7,5 B21 

  4407.28.00  -- Ироко  M3 7,5 B21 
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  4407.29.00  -- Друг M3 7,5 B21 

  4407.91.00  -- От дъб (Quercus spp.)  M3 7,5 B21 

  4407.93.00  -- От клен (Acer spp.)  M3 7,5 B21 

  4407.94.00  -- От череша (Prunus spp.)  M3 7,5 B21 

  4407.95.00  -- От ясен (Fraxinus spp.)  M3 7,5 B21 

  4407.99.00  -- Друг  M3 7,5 B21 

            

44.08   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, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, 
непревишаваща 6 mm 

      

  4408.10.00  - От иглолистен дървен материал  M3 7,5 B21 

  4408.31.00  -- Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау M3 7,5 B21 

  4408.39.00  -- Друг M3 7,5 B21 

  4408.90.00  - Друг M3 7,5 B21 

            

44.09   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 няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или 
клинозъбно съединен 

      

  4409.10.00  - Иглолистен  M3 7,5 B21 

  4409.21.00  -- От бамбук  M3 7,5 B21 

  4409.29.00  -- Други M3 7,5 B21 
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44.10   Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“(OSB) и подобни 
плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни 
материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества 

      

     - От дърво       

  4410.11.00  -- Плочи от дървесни частици M3 7,5 B21 

  4410.12.00  -- Плочи, наречени „oriented strand board“(ОSВ)  M3 7,5 B21 

  4410.19.00  -- Други M3 7,5 B21 

  4410.90.00  - Други  M3 7,5 B21 

            

44.11   Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори 
агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества 

      

     - Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF):       

  4411.12.00  -- С дебелина, непревишаваща 5 mm M2 7,5 B21 

  4411.13.00  -- С дебелина, превишаваща 5 mm, но непревишаваща 9 mm M2 7,5 B21 

  4411.14.00  -- С дебелина, превишаваща 9 mm M2 7,5 B21 

     - Други       

  4411.92.00  -- С плътност, превишаваща 0,8 g/cm³  M2 7,5 B21 

  4411.93.00  -- С плътност, превишаваща 0,5 g/cm³, но непревишаваща 0,8 g/cm³ M2 7,5 B21 

  4411.94.00  -- С плътност, превишаваща 0,5 g/cm³  M2 7,5 B21 

            

44.12   Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал       

  4412.10.00  - От бамбук M3 7,5 B21 

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

      

  4412.31.00  -- С най-малко един външен пласт от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 
2 кьм подпозициите от настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик 

M3 7,5 B21 
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  4412.39.00  -- Други  M3 7,5 B21 

  4412.94.00  -- С дъсчена, летвена или лентова сърцевина M3 7,5 B21 

  4412.99.00  -- Други M3 7,5 B21 

            

44.13 4413.00.00  „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили KG 7,5 B21 

            

44.14 4414.00.00  Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни KG 20 B1 

            

44.15   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 

      

  4415.10.00  -- Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи; барабани за кабели KG 7,5 B21 

  4415.20.00  - Обикновени палети, бокс палети и други товароносители; подпори за палети KG 7,5 A 

            

44.16 4416.00.00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, 
включително заготовките за дъги 

KG 7,5 B21 

            

44.17 4417.00.00 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от 
дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал 

KG 7,5 B21 

            

44.18   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 

      

  4418.10.00  - Прозорци, френски прозорци и техните каси KG 7,5 B21 

  4418.20.00  - Врати и техните каси и прагове KG 7,5 B21 

  4418.40.00  - Кофражи за бетониране KG 7,5 B21 
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  4418.50.00  - Покривни шиндри KG 7,5 B21 

  4418.60.00  - Стълбове и греди KG 7,5 B21 

     - Сглобени плочи за подови покрития       

  4418.71.00  -- За мозаичен под KG 7,5 B21 

  4418.72.00  -- Други, многослойни  KG 7,5 B21 

  4418.79.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

44.19 4419.00.00  Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал KG 20 B1 

            

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

      

  4420.10.00  Статуетки и други изделия за украса от дървен материал KG 20 B1 

  4420.90.00  - Други  M3 20 B1 

            

44.21   Други изделия от дървен материал       

  4421.10.00  - Закачалки за облекла  P/ST 20 B1 

  4421.90.10  -- Кибритени клечки KG 7,5 B21 

  4421.90.20  -- Основи за метли, четки и за бърсалки от пластмаса KG 7,5 B21 

  4421.90.90  -- Други  KG 20 B1 

            

45.02 4502.00.00 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) 

KG 7,5 B21 
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45.03   Изделия от естествен корк       

  4503.10.00  - Тапи KG 7,5 B21 

  4503.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

45.04   Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк       

  4504.10.00  - Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки с всякаква форма; плътни цилиндри, 
включително дисковете 

KG 7,5 B21 

  4504.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

46.01   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) 

      

     - Рогозки, изтривалки и решетки от растителни материали:       

  4601.21.00  -- От бамбук KG 20 B1 

  4601.22.00  -- От ратан KG 20 B1 

  4601.29.00  -- Други  KG 20 B1 

  4601.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

46.02   Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или 
конфекционирани с помощта на артикулите от № 46.01; изделия от луфа 

      

     - От растителни материали       

  4602.11.00  -- От бамбук KG 20 B1 
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  4602.12.00  -- От ратан KG 20 B1 

  4602.19.00  - Други  KG 20 B1 

            

47.06    - Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и 
остатъци) или от други влакнести целулозни материали 

      

  4706.30.00  - Други от бамбук  KG 7,5 B21 

     - Други:       

  4706.93.00  -- Полухимични KG 7,5 B21 

            

47.07   Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци)       

  4707.10.00  - От неизбелени крафт хартии или картони или от навълнени хартии или картони KG 7,5 B21 

  4707.30.00  - Хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и 
подобни печатни издания) 

KG 7,5 B21 

  4707.90.00  - Други, включително несортирани отпадъци и остатъци KG 7,5 B21 

           

48.01 4801.00.00 Вестникарска хартия, на роли или на листове KG 2,5 A 

            

48.02   Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или 
други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, 
неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с 
всякакви размери, различни от хартиите от № 48.01 или 48.03; хартии и картони, 
произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия) 

      

  4802.10.00  - Хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия) KG 2,5 A 

  4802.20.00  - Основи от хартии и картони за светлочувствителни, топлочувствителни или 
електрочувствителни хартии или картони 

KG 2,5 A 

  4802.40.00  - Основи от хартии за тапети KG 2,5 A 
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ставка1 

Категория 

  4802.54.00  -- С тегло, по-малко от 40 g/m2 KG 2,5 A 

  4802.55.00  -- С тегло 40 g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/m2, на роли KG 2,5 A 

  4802.56.00  -- С тегло 40 g/m2 или повече, но непревишаващо 150 g/m2,  на листове, на които едната 
страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение 

KG 2,5 A 

  4802.57.00  -- Други, с тегло 40 g/ m2 или повече, но непревишаващо 150 g/m2 KG 2,5 A 

  4802.58.00  -- С тегло, превишаващо 150 g/m2 KG 2,5 A 

  4802.61.00  -- На роли  KG 2,5 A 

  4802.62.00  -- На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 
297 mm в несгънато положение 

KG 2,5 A 

  4802.69.00  -- Други KG 2,5 A 

            

48.03 4803.00.00 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, 
дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, 
повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листове 

KG 2,5 A 

            

48.04   Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листове, различни от 
тези в № 48.02 или 48.03 

      

     - Крафтлайнер:       

  4804.11.00  -- Неизбелен KG 2,5 A 

  4804.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

     - Крафт хартии за торби:       

  4804.29.00  -- Други  KG 2,5 A 

    - Други крафт хартии и крафт картони, с тегло, непревишаващо 150 g/m2       

  4804.31.00  -- Неизбелени KG 2,5 A 
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  4804.39.00  -- Други  KG 2,5 A 

  4804.41.00  -- Неизбелени KG 2,5 A 

  4804.49.00  -- Други  KG 2,5 A 

  4804.59.00  -- Други  KG 7,5 B21 

            

48.05   Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели 
допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от 
настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик. 

      

     - Хартия за навълняване, наречена „fluting“ (за вълнообразния слой на велпапе)       

  4805.11.00  -- Полухимична хартия за навълняване KG 2,5 A 

  4805.19.00  -- Други KG 7,5 B21 

  4805.30.00  - Сулфитна амбалажна хартия KG 7,5 A 

  4805.40.00  - Филтърна хартия и картон KG 7,5 B21 

  4805.50.00  - Филцова хартия и картон KG 7,5 B21 

  4805.92.00  - С тегло, превишаващо 150 g/m2, но по-малко от 225 g/m2  KG 7,5 B21 

  4805.93.00  - С тегло, равно на или по-голямо от 225 g/m2  KG 7,5 B21 

            

48.06   Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, 
хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на 
роли или на листове 

      

  4806.10.00  - Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони) KG 20 B1 

  4806.20.00  - Маслоустойчиви хартии KG 20 B1 

  4806.30.00  - Паус KG 20 B1 

  4806.40.00  - Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни KG 20 B1 
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Категория 

48.07 4807.00.00 Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито 
импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листове 

KG 7,5 B21 

           
48.08   Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, 

плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, различни 
от хартиите от № 48.03 

      

  4808.10.00  - Навълнени хартии и картони, дори перфорирани KG 7,5 B21 

  4808.20.00  - Крафт хартии за торби: крепирани, плисирани, дори релефно щамповани или перфорирани KG 7,5 B21 

  4808.30.00  - Други крафт хартии, крепирани, плисирани, дори релефно щамповани или перфорирани KG 7,5 B21 

  4808.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

48.09   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 

      

  4809.20.00  - Хартии, наречени „автокопирни“ KG 20 B1 

  4809.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

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

      

     - Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични 
цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които най-
много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна: 
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  4810.13.00  -- На роли KG 7,5 B21 

  4810.14.00  -- На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не 
превишава 297 mm в несгънато положение 

KG 7,5 B21 

  4810.19.00  -- Други  KG 20 B1 

  4810.22.00  -- Лека грундирана хартия, наречена „LWC“ KG 20 B1 

  4810.29.00  -- Други  KG 20 B1 

  4810.31.00  -- Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото 
влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, 
непревишаващо 150 g/m2 

KG 7,5 B21 

  4810.39.00  -- Други  KG 20 B1 

  4810.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

48.11   Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, 
импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на 
роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, 
различни от продуктите от № 48.03, 48.09 или 48.10 

      

  4811.10.00  - Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт KG 7,5 B21 

     - Хартии и картони, гумирани или с лепилен слой:       

  4811.41.00  -- Самозалепващи KG 7,5 B21 

  4811.49.00  -- Други  KG 20 B1 

     - Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с пластмаси (с изключение на 
лепилата): 

      

  4811.51.00  -- Избелени, с тегло на m², превишаващо 150 g  KG 7,5 B21 

  4811.59.00  --- Други  KG 20 B1 
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  4811.60.00  - Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла 
или глицерол 

KG 7,5 B21 

  4811.90.00  - Други хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна KG 7,5 B21 

            

48.12 4812.00.00  Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса KG 7,5 B21 

            

48.13   Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или 
тръбички 

      

  4813.20.00  - На роли с широчина, непревишаваща 5 cm  KG 7,5 B21 

  4813.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

48.14   Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци       

  4814.10.00  - Хартия, наречена „зърнеста“ (Ingrain) KG 20 B1 

  4814.20.00  - Тапети и подобни стенни облицовки, от намазани или покрити хартии, с прегован, 
релефно щампован, оцветен, напечатан с мотиви или по друг начин декориран слой от 
пластмаса върху лицевата страна 

KG 20 B1 

  4814.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

48.16   Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или 
типографска хартия (различни от включените в № 48.09), комплекти от восъчни 
(циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии 

      

  4816.20.00  - Хартии, наречени „автокопирни“ KG 20 B1 

  4816.90.00  - Други  KG 20 B1 
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48.17   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 

      

  4817.10.00  - Пликове  KG 20 B1 

  4817.20.00  - Листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция KG 20 B1 

  4817.30.00  - Кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти 
от артикули за кореспонденция 

KG 20 B1 

            

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

      

  4818.10.00  - Тоалетна хартия KG 20 B1 

  4818.20.00  - Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете KG 20 B1 

  4818.30.00  - Покривки и салфетки за маса KG 20 B1 

  4818.40.00  - Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули KG 20 A 

  4818.50.00  - Облекло и допълнения към облеклото KG 20 B1 

  4818.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

48.19   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 

      

  4819.10.00  - Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон KG 7,5 B21 
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  4819.20.00  - Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хартия или картон KG 7,5 B21 

  4819.30.00  - Торби с широчина на основата 40 cm или повече KG 7,5 B21 

  4819.40.00  - Други торби; пликове (различни от тези за грамофонни плочи) и кесии, 
включително конусообразните  

KG 7,5 B21 

  4819.50.00  - Други опаковки, включително пликовете за грамофонни плочи KG 7,5 B21 

  4819.60.00  - Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни  KG 7,5 B21 

            

48.20   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 за досиета и други ученически, канцеларски или книжарски 
артикули, от хартия или картон, включително връзки листове и кочани с бланки, дори 
съдържащи листове от индиго; албуми за мостри или колекции и корици за книги, от 
хартия или картон 

      

  4820.10.00  - Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), 
канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма, бележници с дати и 
подобни изделия 

KG 7,5 B21 

  4820.20.00  - Тетрадки KG 7,5 B21 

  4820.30.00  - Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и папки за досиета KG 7,5 B21 

  4820.40.00  - Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго KG 7,5 B21 

  4820.50.00  - Албуми за мостри или за колекции KG 7,5 B21 

  4820.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

48.21   Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не       

  4821.10.00  - Напечатани  KG 7,5 B21 

  4821.90.00  - Други  KG 7,5 B21 
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48.22   Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или 
картон, дори перфорирани или втвърдени 

      

  4822.10.00  - От видовете, използвани за навиване на текстилни конци KG 7,5 B21 

  4822.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

48.23   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 

      

  4823.20.00  - Хартия и картон, филтърни KG 20 B1 

  4823.40.00  - Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини, листа или дискове KG 20 B1 

  4823.61.00  -- От бамбук KG 20 B1 

  4823.69.00  -- Други  KG 20 B1 

  4823.70.00  - Отлети или пресовани артикули, от хартиена маса KG 20 B1 

  4823.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

49.01   Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листове       

  4901.10.00  - На отделни листове, дори сгънати KG 0 A 

     - Други:       

  4901.91.00  -- Речници и енциклопедии, дори във вид на брошури KG 0 A 

  4901.99.00  -- Други  KG 0 A 

            

49.02   Вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или съдържащи 
рекламни материали 

      

  4902.10.00  - Излизащи най-малко 4 пъти седмично KG 2,5 A 

  4902.90.00  - Други  KG 2,5 A 
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49.03 4903.00.00 Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, предназначени за 

деца 
KG 2,5 A 

            

            
49.04 4904.00.00 Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не, дори подвързани KG 2,5 A 

            

49.05   Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни карти, 
топографски планове и глобуси 

      

  4905.10.00  - Глобуси  KG 0 A 

  4905.91.00  -- Във вид на книги или брошури KG 0 A 

  4905.99.00  -- Други  KG 0 A 

            

            

49.06 4906.00.00 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 планове, чертежи или текстове 

KG 2,5 A 

            

49.07 4907.00.00 Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обращение или предназначени да 
бъдат в обращение в страната, в която имат или ще имат призната номинална стойност; 
гербована хартия; банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа 

KG 2,5 A 

            
49.08   Превадки от всякакъв вид       

  4908.10.00  - Остъкляващи превадки  KG 20 B1 



 

BG 65   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  4908.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

            
49.09 4909.00.00 Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или 

лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации 
KG 20 B1 

           
49.10 4910.00.00 Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с 

откъсващи се листове 
KG 20 B1 

            

49.11   Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии       

  4911.10.00  - Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни KG 20 B1 

  4911.91.00  -- Картини, гравюри и фотографии KG 20 B1 

  4911.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

            

50.06 5006.00.00 Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, пригодени за 
продажба на дребно; нишки от Месина 

KG 20 B1 

            

50.07   Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна       

  5007.90.00  - Други тъкани M2 20 B1 

            

51.03   Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително 
отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци 

      

  5103.20.00  - Други отпадъци от вълна или от фини животински косми KG 2,5 A 

            

51.09   Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба на дребно       
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  5109.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

51.12   Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми       

  5112.90.00  - Други  M2 20 B1 

            

53.01   Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително 
отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 

      

  5301.30.00  - Дреб и отпадъци от лен KG 2,5 A 

            

53.03   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) 

      

  5303.10.00  - Юта и други текстилни ликови влакна, необработени или отопени KG 2,5 A 

  5303.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

            
53.05 5305.00.00 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) 

KG 2,5 A 

            

53.06   Прежди от лен       

  5306.10.00  - Единични KG 7,5 B21 

  5306.20.00  - Усукани или корд (многократно пресукани) KG 7,5 B21 

            

53.07   Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 53.03       

  5307.10.00  - Единични KG 7,5 B21 
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  5307.20.00  - Усукани или корд (многократно пресукани) KG 7,5 B21 

            

53.08   Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди       

  5308.90.00  - Други  KG 7,5 B21 

            

53.09   Тъкани от лен       

     - Съдържащи тегловно 85 % или повече лен       

  5309.29.00  -- Други  M2 20 B1 

            

53.10   Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 53.03       

  5310.10.00  - Неизбелени M2 20 B1 

  5310.90.00  - Други  M2 20 B1 

            

54.01   Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на 
дребно 

      

  5401.10.00  - От синтетични нишки KG 20 B1 

  5401.20.00  - От изкуствени нишки KG 20 B1 

            

54.02   Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба 
на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка 
от 67 dtex 
 

      

     - Прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди:       

  5402.11.00  -- От арамиди  KG 20 B21 

  5402.19.00  - Други  KG 0 B21 
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  5402.20.00  - Прежди с висока здравина, от полиестери  KG 0 B21 

  5402.31.00  -- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или 
по-малко 

KG 0 B21 

  5402.32.00  -- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 
50 tex 

KG 0 B21 

  5402.33.00  -- От полиестери KG 0 B21 

  5402.34.00  -- От полипропилен  KG 0 B21 

  5402.39.00  -- Други  KG 0 B21 

  5402.41.00  -- От найлон или от други полиамиди  KG 0 B21 

  5402.44.00  -- От еластомери  KG 0 B21 

  5402.45.00  -- Други, от найлон или от други полиамиди KG 0 B21 

  5402.48.00  -- Други, от полипропилен  KG 0 B21 

  5402.49.00  -- Други  KG 0 B21 

  5402.51.00  -- От найлон или от други полиамиди KG 0 B21 

  5402.61.00  -- От найлон или от други полиамиди KG 0 B21 

  5402.69.00  -- Други  KG 0 B21 

            

54.03   Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба 
на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка 
от 67 dtex 
 

      

  5403.20.00  - Прежди с висока здравина, от вискозна коприна KG 0 B21 

  5403.31.00  -- От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър KG 0 B21 

  5403.32.00  -- От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на метър KG 0 B21 

  5403.33.00  -- От ацетатна коприна KG 0 B21 

  5403.39.00  -- Други  KG 0 B21 
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     - Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)       

  5403.41.00  -- От вискозна коприна  KG 0 B21 

  5403.42.00  -- От ацетатна коприна  KG 0 B21 

  5403.49.00  -- Други  KG 0 B21 

            

54.04   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 

      

     - Монофиламенти       

  5404.11.00  -- От еластомери  KG 0 A 

  5404.12.00  -- Други, от полипропилен  KG 0 A 

  5404.19.00  -- Други  KG 0 A 

  5404.90.00  - Други  KG 0 A 

            

54.05 5405.00.00 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 
 

KG 0 B21 

            

54.06 5406.00.00 Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за 
продажба на дребно 

KG 20 B1 

            

54.07   Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от 
продуктите от № 54.04 

      

  5407.10.00  - Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от найлон или от други 
полиамиди, или от полиестери 

M2 20 B1 
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  5407.20.00  - Тъкани, получени от ленти или от подобни форми  M2 20 B1 

  5407.41.00  -- Неизбелени или избелени M2 20 B1 

  5407.42.10  --- Мрежи против комари  M2 0 A 

  5407.42.90  --- Други  M2 20 B1 

  5407.44.00  -- Печатани  M2 20 B1 

  5407.52.00  -- Обагрени  M2 20 B1 

  5407.53.00  -- От прежди с различни цветове  M2 20 B1 

  5407.54.00  -- Печатани  M2 20 B1 

  5407.69.00  -- Други  M2 20 B1 

  5407.71.00  -- Неизбелени или избелени M2 20 B1 

  5407.72.00  -- Обагрени  M2 20 B1 

  5407.73.00  -- От прежди с различни цветове M2 20 B1 

  5407.74.00  -- Печатани  M2 20 B1 

  5407.81.00  -- Неизбелени или избелени M2 20 B1 

  5407.82.00  -- Обагрени  M2 20 B1 

  5407.83.00  -- От прежди с различни цветове  M2 20 B1 

  5407.84.00  -- Печатани  M2 20 B1 

  5407.93.00  -- От прежди с различни цветове  M2 20 B1 

  5407.94.00  -- Печатани  M2 20 B1 

            

54.08   Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от 
продуктите от № 54.05 

      

  5408.10.00  - Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от вискозна коприна M2 20 B1 

  5408.34.00  -- Печатани  M2 20 B1 

            



 

BG 71   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

55.01   Кабели от синтетични нишки       

  5501.10.00  - От найлон или от други полиамиди KG 7,5  B21 

  5501.20.00  - От полиестери  KG 7,5  B21 

  5501.40.00  -- От полипропилен   KG 7,5  B21 

  5501.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

55.02 5502.00.00  Кабели от изкуствени нишки  KG 7,5  B21 

            

55.03   Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг 
начин за предене 

      

     - От найлон или от други полиамиди:        

  5503.11.00  -- От арамиди  KG 2,5 A 

  5503.19.00  - Други  KG 2,5 A 

  5503.30.00  - Акрилни или модакрилни KG 2,5 A 

  5503.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

55.04   Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг 
начин, за предене 

      

  5504.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

55.05   Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от 
прежди и развлакнените отпадъци) 

      

  5505.10.00  - От синтетични влакна KG 2,5 A 

  5505.20.00  - От изкуствени влакна KG 2,5 A 
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55.06   Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за 
предене 

      

  5506.10.00  - От найлон или от други полиамиди KG 2,5 A 

  5506.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

            
55.07 5507.00.00 Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене KG 2,5 A 

            

55.08   Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори пригодени за 
продажба на дребно 

      

  5508.10.00  - От синтетични щапелни влакна KG 20 B1 

  5508.20.00  - От изкуствени щапелни влакна KG 20 B1 

            

55.09   Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за 
продажба на дребно 

      

     - Съдържащи тегловно 85 % или повече щапелни влакна от найлон или от други полиамиди:       

  5509.11.00  -- Единични KG 7,5  B21 

  5509.32.00  -- Усукани или корд (многократно пресукани) KG 7,5  B21 

  5509.42.00  -- Усукани или корд (многократно пресукани) KG 7,5  B21 

  5509.51.00  -- Смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна KG 7,5  B21 

            

55.10   Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за 
продажба на дребно 

      

     - Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна       

  5510.20.00  - Други прежди, смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми KG 7,5  B21 
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  5510.30.00  - Други прежди, смесени предимно или само с памук KG 7,5  B21 

  5510.90.00  - Други прежди  KG 7,5  B21 

            

55.11   Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), 
пригодени за продажба на дребно 

      

  5511.10.00  - От синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно най-малко 85 % от тези влакна KG 20 B1 

            

55.12   Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече 
синтетични щапелни влакна 

      

     - Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна       

  5512.11.00  -- Неизбелени или избелени M2 20 B1 

  5512.19.00  -- Други  M2 20 B1 

  5512.29.00  -- Други  M2 20 B1 

     - Други:       

  5512.99.00  -- Други  M2 20 B1 

            

55.13   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 

      

     - Неизбелени или избелени       

  5513.19.00  -- Други тъкани M2 20 B1 

  5513.21.00  -- От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито M2 20 B1 

  5513.29.00  -- Други тъкани  M2 20 B1 

  5513.49.00  -- Други тъкани  M2 20 B1 
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55.14   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 

      

     - Неизбелени или избелени       

  5514.19.00  -- Други тъкани  M2 20 B1 

  5514.29.00  -- Други тъкани  M2 20 B1 

  5514.30.00  - От прежди с различни цветове M2 20 B1 

  5514.49.00  -- Други тъкани  M2 20 B1 

            

55.15   Други тъкани от синтетични щапелни влакна       

     - От полиестерни щапелни влакна:       

  5515.19.00  -- Други  M2 20 B1 

  5515.29.00  -- Други  M2 20 B1 

  5515.99.00  -- Други  M2 20 B1 

            

55.16   Тъкани от изкуствени щапелни влакна       

     - Съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени щапелни влакна:       

  5516.44.00  -- Печатани  M2 20 B1 

            

56.01   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 

      

  5601.10.00  - Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от вата KG 2,5 A 

  5601.21.00  -- От памук  KG 7,5  B21 

  5601.22.00  -- От синтетични или изкуствени влакна KG 7,5  B21 

  5601.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  5601.30.00  - Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали KG 20 B1 
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56.02   Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани       

  5602.10.00  - Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода прошивоплетене M2 7,5  B21 

  5602.29.00  -- От други текстилни материали M2 7,5  B21 

  5602.90.00  - Други M2 7,5  B21 

            

56.03   Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или 
ламинирани  

      

     - От синтетични или изкуствени нишки:       

  5603.11.00  -- С тегло, непревишаващо 25 g/m2 M2 7,5  B21 

  5603.12.00  --- С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревишаващо 70 g/m2 M2 7,5  B21 

  5603.13.00  --- С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 150 g/m2 M2 7,5  B21 

  5603.14.00  -- С тегло, превишаващо 150 g/m2 M2 7,5  B21 

  5603.94.00  -- С тегло, превишаващо 150 g/m2 M2 7,5  B21 

            

56.04   Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни 
форми от № 54.04 или 54.05, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук 
или с пластмаси 

      

  5604.10.00  Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил KG 7,5  B21 

  5604.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

56.05 5605.00.00 Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти 
или от подобни форми от № 54.04 или 54.05, комбинирани с метал под формата на конци, 
ленти или прах или покрити с метал 

KG 7,5  B21 
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56.06 5606.00.00 Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 54.04 или 54.05, различни от тези от 
№ 56.05 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, 
наречени „във верижка“ 

KG 7,5  B21 

            

56.07   Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, 
покрити или обвити с каучук или с пластмаси 

      

     - От сизал или от други текстилни влакна от рода Agave:       

  5607.21.00  -- Канапи за свързване или връзване KG 7,5  B21 

  5607.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  5607.41.00  -- Канапи за свързване или връзване KG 2,5 A 

  5607.49.10  --- Въжета от найлон, полиетилен или пропилен, с размер 6 mm или повече KG 2,5 A 

  5607.49.90  -- Други  KG 2,5 A 

  5607.50.00  - От други синтетични влакна  KG 2,5 A 

  5607.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

56.08   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 
 

      

     - От синтетични или изкуствени текстилни материали:       

  5608.11.00  -- Конфекционирани мрежи за риболов KG 2,5 A 

  5608.19.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  5608.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

56.09 5609.00.00 Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 54.04 или 54.05, от канапи, 
въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде 

KG 7,5  B21 
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57.01   Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан 
влас, дори конфекционирани 

      

  5701.10.00  - От вълна или от фини животински косми M2 20 B1 

  5701.90.00  - От други текстилни материали M2 20 B1 

            

57.02   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 

      

  5702.10.00  - Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими M2 20 B1 

  5702.20.00  - Подови настилки от кокосови влакна M2 20 B1 

  5702.39.00  -- От други текстилни материали  M2 20 B1 

  5702.42.00  -- От синтетични или изкуствени текстилни материали M2 20 B1 

  5702.49.00  -- От други текстилни материали M2 20 B1 

  5702.50.00  - Други, без влас, неконфекционирани M2 20 B1 

     - Други, без влас, конфекционирани:       

  5702.92.00  -- От синтетични или изкуствени текстилни материали M2 20 B1 

  5702.99.00  -- От други текстилни материали M2 20 B1 

            

57.03   Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори 
конфекционирани 

      

  5703.10.00  - От вълна или от фини животински косми  M2 20 B1 

  5703.20.00  - От найлон или от други полиамиди M2 20 B1 

  5703.30.00  - От други синтетични или изкуствени текстилни материали M2 20 B1 

  5703.90.00  - От други текстилни материали M2 20 B1 
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57.04   Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори 
конфекционирани 

      

  5704.10.00  - С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 0,3 m²  M2 20 B1 

  5704.90.00  - Други  M2 20 B1 

            

57.05 5705.00.00 Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани  M2 20 B1 

            

58.01   Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите 
от № 58.02 или 58.06 

      

  5801.23.00  -- Други кадифета и плюшове, вътъчни  M2 20 B1 

  5801.90.00  - От други текстилни материали M2 20 B1 

            

58.02   Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 58.06; тъфтинг изделия, различни от 
продуктите от № 57.03 

      

     - Хавлиени тъкани от памук       

  5802.19.00  -- Други  M2 20 B1 

  5802.20.00  - Хавлиени тъкани от други текстилни материали M2 20 B1 

            

            
58.03 5803.00.00 Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 58.06 M2 20 B1 

            

58.04   Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; 
дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от № 60.02 до № 
60.06  

      

  5804.10.00  - Тюлове и други мрежести тъкани KG 20 B1 
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  5804.21.00  -- От синтетични или изкуствени влакна KG 20 B1 

  5804.29.00  -- От други текстилни материали KG 20 B1 

  5804.30.00  - Ръчно изработени дантели KG 20 B1 

            

            
58.05 5805.00.00 Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) 

и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори 
конфекционирани 

KG 20 B1 

            

58.06   Ленти, различни от артикулите от № 58.07; ленти, състоящи се само от основа без 
вътък, чиито нишки са свързани с лепило 

      

  5806.20.00  - Други ленти, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови 
нишки 

KG 20 B1 

  5806.31.00  -- От памук KG 20 B1 

  5806.32.00  -- От синтетични или изкуствени влакна KG 20 B1 

  5806.39.00  -- От други текстилни материали KG 20 B1 

  5806.40.00  - Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с 
лепило 

KG 20 B1 

            

58.07   Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или 
изрязани във форма или големина, небродирани 

      

  5807.10.00  - Тъкани  KG 20 B1 

  5807.90.00  - Други  KG 20 B1 
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58.08   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 

      

  5808.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

58.09 5809.00.00 Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от метализирани текстилни 
прежди от № 56.05, от видовете, използвани за облекло, мебелиране или за подобни 
употреби, неупоменати, нито включени другаде 

KG 20 B1 

            

58.10   Бродерии на парче, на ленти или на мотиви       

  5810.92.00  -- От синтетични или изкуствени влакна KG 20 B1 

  5810.99.00  -- От други текстилни материали KG 20 B1 

            

            
58.11 5811.00.00 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 № 58.10 

M2 20 B1 

            

59.01   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 рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от 
видовете, използвани в шапкарството 

      

  5901.10.00  - Тъкани, промазани с лепило или с нишестени материали от видовете, използвани за 
подвързване на книги и в картонажното производство, производството на калъфи или 
подобни приложения 

M2 7,5  B21 

  5901.90.00  - Други  M2 7,5  B21 
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59.02   Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от 
найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна 

      

  5902.10.00  - От найлон или от други полиамиди M2 2,5 A 

  5902.90.00  - Други  M2 2,5 A 

            

59.03   Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни 
от тези от № 59.02 

      

  5903.10.00  - С поли(винилхлорид) M2 7,5  B21 

  5903.20.00  - С полиуретан M2 7,5  B21 

  5903.90.00  - Други  M2 7,5  B21 

            

59.05 5905.00.00 Стенни облицовки от текстилни материали KG 20 B1 

            

59.06   Гумирани тъкани, различни от тези от № 59.02       

  5906.10.00  - Лепливи ленти с широчина, непревишаваща 20 cm  M2 7,5  B21 

  5906.99.00  -- Други  M2 7,5  B21 

            

59.07 5907.00.00 Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, 
за фон на ателиета или за аналогични приложения 

KG 7,5  B21 

            

59.08 5908.00.00 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 

KG 7,5  B21 

            

59.09 5909.00.00 Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с 
допълнения от други материали  

KG 7,5  A 
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59.10 5910.00.00 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори 
импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или 
с други материали 

KG 7,5  B21 

            

59.11   Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 7 от 
настоящата глава в митническата тарифа на Мозамбик 

      

  5911.10.00  - Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегнирани, промазани или покрити с един 
или повече слоя каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за 
производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически 
приложения, включително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на кросна 

KG 7,5  B21 

  5911.20.00  - Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани KG 7,5  B21 

  5911.40.00  - Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите за масло или за аналогични 
технически приложения, включително тези от човешка коса 

KG 7,5  B21 

  5911.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

60.01   Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и хавлиени 
платове, трикотажни 

      

  6001.10.00  - Платове, наречени „с дълъг влас“ KG 20 B1 

  6001.22.00  -- От синтетични или от изкуствени влакна KG 20 B1 

  6001.29.00  -- От други текстилни материали KG 20 B1 

  6001.91.00  -- От памук  KG 20 B1 

  6001.99.00  -- От други текстилни материали KG 20 B1 
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60.02   Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % 
или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 60.01 

      

  6002.90.00  - Други KG 20 B1 

            

60.03   Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от № 60.01 
или 60.02 

      

  6003.10.00  - От вълна или от фини животински косми  KG 20 B1 

  6003.20.00  - От памук KG 20 B1 

            

60.04   Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5% или 
повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 60.01 

      

  6004.90.00  - Други KG 20 B1 

            

60.05   Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), 
различни от тези от № 60.01 до 60.04 

      

     - От памук:       

  6005.22.00  -- Обагрени KG 20 B1 

  6005.90.00  -- Други  KG 20 B1 

            

60.06   Други трикотажни платове       

  6006.34.00  -- Печатани KG 20 B1 

  6006.90.00  - Други  KG 20 B1 
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62.01   Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с 
изключение на артикулите от № 62.03 

      

     - Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули:       

  6201.13.00  -- От синтетични или от изкуствени влакна P/ST 20 B1 

            

63.06   Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни 
ветроходи; артикули за къмпинг 

      

     - Покривала и външни щори:       

  6306.30.00  - Платна  KG 2,5 A 

  6306.91.00  -- От памук  KG 20 B1 

            

63.07   Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла       

  6307.20.00  - Спасителни колани и жилетки KG 7,5  B1 

  6307.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

68.04   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 керамика, дори с части от други материали 

      

  6804.10.00  - Мелнични камъни за мелене или дефибриране KG 7,5  B21 

            

68.06   Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани глини, 
пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и изделия от 
минерални материали, използвани като термични или звукови изолатори или за 
поглъщане на звука, с изключение на тези от № 68.11, 68.12 или от глава 69 
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  6806.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

68.12   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 № 68.11 или 
68.13 

      

  6812.80.00  - От крокидолит KG 7,5  B21 

  6812.99.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

69.07   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 

      

  6907.90.00  - Други  M2 7,5  B21 

            

69.08   Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или 
емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, лакирани 
или емайлирани, дори върху подложка 

      

  6908.90.00  - Други  M2 7,5  B21 

            

69.10   Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни чинии, 
казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна 
употреба, от керамика 

      

  6910.10.00  - От порцелан  KG 7,5  B21 

  6910.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

70.11   Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрически 
лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни 
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  7011.90.00  - Други  P/ST 7,5  B21 

            

70.17   Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или оразмерена       

  7017.10.00  - От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид KG 7,5  B21 

  7017.90.00  - Други  KG 0 A 

            

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

      

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

  7019.19.00  -- Други  KG 7,5  A 

            

72.10   Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm 
или повече, горещовалцовани, плакирани или покрити 

      

     - Поцинковани по друг начин:       

  7210.49.00  -- Други  KG 7,5  C21 

  7210.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

72.14   Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани 
или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след 
валцоване 

      

  7214.99.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

72.15   Други пръти от желязо или от нелегирани стомани       

  7215.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            



 

BG 87   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

72.16   Профили от желязо или от нелегирани стомани       

  7216.99.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

72.20   Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина, по-малка от 600 mm       

     - Само горещовалцовани:       

  7220.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

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

      

  7307.19.00  -- Други  KG 7,5  C21 

  7307.22.00  -- Резбовани колена, дъги и муфи KG 7,5  C21 

            

73.08   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, с изключение на сглобяемите конструкции от № 94.06; ламарини, пръти, 
профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед 
тяхното използване в конструкцията 

      

  7308.10.00  - Мостове и елементи за мостове KG 7,5  B21 

            

73.09 7309.00.00 Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на 
сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над 300 l, без 
механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

KG 7,5  B21 
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73.11 7311.00.00 Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана KG 7,5  B21 

            

73.12   Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от желязо или от 
стомана, без електрическа изолация 

      

  7312.10.00  - Едноснопови и многоснопови въжета KG 7,5  B21 

            

73.15   Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана       

     - Вериги с шарнирно свързване и техните части:       

  7315.12.00  -- Други вериги  KG 7,5  B21 

  7315.89.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

            
73.16 7316.00.00  Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана  KG 7,5  B21 

            

            

73.17 7317.00.00 Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато изрязани скоби 
(различни от тези от № 83.05) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана, дори с 
глави от друг материал, с изключение на артикулите с глави от мед 

KG 7,5  A 

            

73.18   Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби 
(включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана  

      

     - Резбовани артикули:       

  7318.29.00  -- Други  KG 7,5  C21 
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73.19   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 

      

  7319.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

73.20   Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана       

  7320.10.00  - Листови ресори и техните листове KG 7,5  B21 

            

            
73.23   Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или 

стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни 
артикули за чистене, полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана 

      

  7323.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

73.26   Други изделия от желязо или стомана       

  7326.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

74.01 7401.00.00 Меден камък; циментна мед (медна утайка) KG 2,5 A 

            

74.03   Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид       

     - Рафинирана мед:       

  7403.13.00  -- Заготовки  KG 2,5 A 

  7403.22.00  -- На основата на мед и калай (бронз) KG 2,5 A 
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74.07   Пръти и профили от мед       

  7407.10.00  - От рафинирана мед KG 7,5  B21 

     - От медни сплави:       

  7407.21.00  -- На основата на мед и цинк (месинг) KG 7,5  B21 

  7407.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

74.08   Телове от мед       

     - От рафинирана мед:        

  7408.11.00  -- Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 6 mm KG 2,5 A 

  7408.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

  7408.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

74.09   Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm       

     - От рафинирана мед:       

  7409.11.00  -- На рулони  KG 2,5 A 

  7409.19.00  -- Други  KG 2,5 A 

  7409.21.00  -- На рулони  KG 7,5  B21 

  7409.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  7409.39.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  7409.90.00  - От други медни сплави  KG 7,5  B21 

            

74.11   Тръби от мед       

  7411.10.00  - От рафинирана мед KG 7,5  B21 

  7411.21.00  -- На основата на мед и цинк (месинг)  KG 7,5  B21 
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  7411.22.00  -- На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел и цинк (алпака) KG 7,5  B21 

  7411.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

74.12   Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от мед       

  7412.10.00  - От рафинирана мед KG 7,5  B21 

  7412.20.00  - От медни сплави KG 7,5  B21 

            

            

74.13 7413.00.00  Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без електрическа изолация KG 2,5 A 

            

74.15   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 

      

  7415.10.00  - Клинове и гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули KG 7,5  B21 

  7415.21.00  -- Шайби (включително федершайбите) KG 7,5  B21 

  7415.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  7415.33.00  -- Винтове; болтове и гайки KG 7,5  B21 

  7415.39.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

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

      

     - Домакински артикули или домашни потреби и техните части; гъби (телени), кърпи, 
ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба: 
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  7418.11.00  -- Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за 
аналогична употреба 

KG 20 B1 

  7418.19.00  -- Други KG 20 B1 

  7418.20.00  - Хигиенни или тоалетни артикули и техните части KG 20 B1 

            

74.19   Други изделия от мед       

  7419.10.00  - Вериги, верижки и техните части KG 7,5  B21 

  7419.91.00  -- Отляти, щамповани или ковани, но необработени по друг начин  KG 7,5  B21 

  7419.99.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

75.01   Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата 
металургия 

      

  7501.10.00  - Никелов камък  KG 2,5 A 

  7505.11.00  -- От несплавен никел KG 7,5  B21 

            

75.07   Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от никел       

     - Тръби:       

  7507.20.00  - Принадлежности за тръбопроводи KG 7,5  B21 

            

76.01   Необработен алуминий       

  7601.10.00  - Несплавен алуминий KG 2,5 A 

  7601.20.00  - Алуминиеви сплави KG 2,5 A 

            

76.03   Прахове и люспи от алуминий       

  7603.10.00  - Прахове с неслоест строеж KG 2,5 A 
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76.04   Пръти и профили от алуминий       

  7604.10.00  - От несплавен алуминий KG 7,5  B21 

     - От алуминиеви сплави:       

  7604.21.00  -- Кухи профили  KG 7,5  B21 

  7604.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

76.05   Телове от алуминий       

     - От несплавен алуминий:       

  7605.11.00  -- Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 7 mm  KG 7,5  B21 

  7605.19.00  -- Други  KG 7,5  B21 

     - От алуминиеви сплави:       

  7605.21.00  -- Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 7 mm  KG 7,5  B21 

  7605.29.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

76.06   Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm       

     - С квадратна или правоъгълна форма:       

  7606.11.00  -- От несплавен алуминий  KG 7,5  C21 

  7606.12.00  -- От алуминиеви сплави  KG 7,5  C21 

  7606.91.00  -- От несплавен алуминий  KG 7,5  C21 

  7606.92.00  -- От алуминиеви сплави  KG 7,5  C21 

            

76.07   Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси 
или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката) 
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     - Без подложка:       

  7607.11.00  -- Само валцовани  KG 7,5  B21 

  7607.19.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  7607.20.00  - Върху подложка KG 7,5  B21 

            

76.08   Тръби от алуминий       

  7608.10.00  - От несплавен алуминий  KG 7,5  B21 

  7608.20.00  - От алуминиеви сплави  KG 7,5  B21 

            

            

76.09 7609.00.00  Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий KG 7,5  B21 

            

76.10   Конструкции и части за конструкции (например мостове и мостови елементи, кули, 
стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове 
за врати, корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изключение на сглобяемите 
конструкции от № 94.06; ламарини, пръти, профили, тръби и подобни, от алуминий, 
изработени с оглед използването им в конструкцията 

      

  7610.10.00  - Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати KG 7,5  B21 

  7610.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

            
76.11 7611.00.00 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 

KG 7,5  B21 
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76.12   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 

      

  7612.10.00  - Гъвкави туби за опаковки KG 7,5  A 

  7612.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

76.13 7613.00.00  Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове KG 7,5  B21 

            
76.14   Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация       

  7614.10.00  - Със стоманена сърцевина KG 7,5  B21 

  7614.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

76.15   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 

      

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

      

  7615.11.00  -- Гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за 
аналогична употреба  

KG 20 B1 

  7615.19.00  -- Други  KG 20 B1 

  7615.20.00  - Хигиенни или тоалетни артикули и техните части KG 20 B1 

            

76.16   Други изделия от алуминий       
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  7616.10.00  - Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, 
щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули 

KG 7,5  B21 

  7616.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

78.01   Необработено олово       

  7801.91.00  -- Съдържащо антимон като друг преобладаващ тегловно елемент  KG 2,5 A 

  7801.99.00  -- Друго KG 2,5 A 

            

78.04   Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово       

     - Плочи, листове, ленти и фолио:       

  7804.11.00  -- Листове, ленти и фолио, с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката) KG 7,5  B21 

  7804.19.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

78.06 7806.00.00 Други изделия от олово KG 20 B1 

            

79.01   Необработен цинк       

  7901.20.00  - Цинкови сплави KG 2,5 A 

            

79.03   Пудра, прахове и люспи от цинк       

  7903.10.00  - Цинкова пудра KG 2,5 A 

  7903.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

79.04 7904.00.00 Пръти, профили и телове от цинк KG 7,5  B21 
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79.07   Други изделия от цинк       

  7907.00.10  - Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) KG 7,5  B21 

  7907.00.90  - Други  KG 20 B1 

            

80.01   Необработен калай       

  8001.10.00  - Несплавен калай  KG 2,5 A 

            

            
80.03 8003.00.00 Пръти, профили и телове от калай KG 7,5  B21 

            

            
80.07 8007.00.00 Други изделия от калай KG 20 B1 

            

81.01   Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките       

  8101.99.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

81.09   Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките       

  8109.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

81.10   Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките       

  8110.90.00  - Други  KG 2,5 A 

            

            
81.11 8111.00.00 Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките KG 2,5 A 
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81.12   Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), 
рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и 
отломките 

      

     - Берилий:       

  8112.99.00  -- Други  KG 2,5 A 

            

            
81.13 8113.00.00 Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и отломките KG 2,5 A 

            

82.01   Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, сеносъбирачки, 
гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване;  градинарски 
ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за рязане на сено или слама, ножици 
за жив плет, клинове и други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив 
инструменти 

      

  8201.10.00  - Белове (лизгари) и лопати KG 5 B22 

  8201.20.00  - Вили KG 5 B22 

  8201.30.00  - Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гребла KG 0 B22 

  8201.40.00  - Брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване KG 5 B22 

  8201.50.00 - Градинарски ножици и подобни инструменти за работа с една ръка (включително и 
ножиците за разфасоване на птици) 

KG 5 B22 

  8201.60.00  - Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти за работа с две ръце KG 5 B22 

  8201.90.00  - Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти KG 5 B22 

            

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

      

  8202.10.00  - Ръчни триони KG 5 B22 

  8202.20.00  - Ленти за лентови триони KG 5 B22 

  8202.31.00  -- С работна част от стомана  KG 7,5  B21 



 

BG 99   BG 

Глава Код по ХС Наименование на продукта  Единица Обща 
ставка1 

Категория 

  8202.39.00  -- Други, включително частите KG 7,5  B21 

  8202.40.00  - Дърворезни вериги KG 7,5  B21 

     - Други листове за триони:       

  8202.91.00  -- Ножовки за право рязане, за обработка на метали KG 7,5  B21 

  8202.99.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

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

      

  8203.10.00  - Пили, рашпили и подобни инструменти KG 7,5  B21 

  8203.20.00  - Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти KG 7,5  B21 

  8203.30.00  - Ножици за метал и подобни инструменти KG 7,5  B21 

  8203.40.00  - Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни инструменти KG 7,5  B21 

            

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

      

     - Ръчни гаечни ключове:       

  8204.11.00  -- Без възможност за регулиране на размера KG 7,5  B21 

  8204.12.00  -- С възможност за регулиране на размера KG 7,5  B21 

  8204.20.00  - Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка KG 7,5  B21 

            

82.05   Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), 
неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и 
подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за 
инструментални машини; наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за 
шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал 
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  8205.10.00  - Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и външни резби KG 7,5  B21 

  8205.20.00  - Чукове и каменарски чукове KG 7,5  B21 

  8205.30.00  - Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво KG 7,5  B21 

  8205.40.00  - Отвертки  KG 7,5  B21 

     - Други ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло):       

  8205.51.00  -- За домашна употреба KG 25 B1 

  8205.59.00  -- Други  KG 7,5  B21 

  8205.60.00  - Поялни лампи и подобни  KG 7,5  B21 

  8205.70.00  - Менгемета, стяги и подобни KG 7,5  B21 

  8205.80.00  - Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на 
стойки, задвижвани ръчно или с педал 

KG 7,5  B21 

  8205.90.00  - Други, включително комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от 
подпозиции от настоящата позиция 

KG 7,5  B21 

            

82.06   Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два 
инструмента от № 82.02 до 82.05 

      

  8206.00.00 Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от 
№ 82.02 до 82.05 

KG 7,5  B21 

            

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

      

     - Инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за сондиране:       

  8207.13.00  -- С работна част от металокерамики  KG 7,5  B21 

  8207.19.00  -- Други, включително частите KG 7,5  B21 
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  8207.20.00  - Дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали KG 7,5  B21 

  8207.30.00  - Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за щанцоване KG 7,5  B21 

  8207.40.00  - Инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби KG 7,5  B21 

  8207.50.00  - Инструменти за пробиване, различни от тези за пробиване на почвата  KG 7,5  B21 

  8207.60.00  - Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне  KG 7,5  B21 

  8207.70.00  - Инструменти за фрезоване  KG 7,5  B21 

  8207.80.00  - Инструменти за струговане  KG 7,5  B21 

  8207.90.00  - Други сменяеми инструменти KG 7,5  B21 

            

82.08   Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди       

  8208.10.00  - За обработка на метали KG 7,5  B21 

  8208.20.00  - За обработка на дърво KG 7,5  B21 

  8208.30.00  - За кухненски уреди или за машини за хранителната промишленост KG 7,5  B21 

  8208.40.00  - За земеделски, градинарски или за дърводобивни машини KG 7,5  B21 

  8208.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

82.09 8209.00.00 Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за инструменти, немонтирани, от 
металокерамики 

KG 20 B1 

            

82.10 8210.00.00 Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, използвани за подготвяне, 
приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или напитки 

KG 20 B1 

            

82.11   Ножове (различни от тези от № 82.08), с режещо острие или назъбени, включително и 
малките затварящи се косери за градинарството и техните остриета 

      

  8211.10.00  - Комплекти KG 20 B1 

     - Други:       
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  8211.91.00  -- Ножове за хранене с неподвижно острие KG 20 B1 

  8211.92.00  -- Други ножове с неподвижно острие KG 20 B1 

  8211.93.00  -- Други ножове, различни от ножовете с неподвижно острие, включително и малките 
затварящи се косери 

KG 20 B1 

  8211.94.00  -- Остриета  KG 20 B1 

  8211.95.00  -- Дръжки от неблагородни метали KG 20 B1 

            

82.12   Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на ленти)       

  8212.10.00  - Бръсначи и самобръсначки  P/ST 20 B1 

  8212.20.00  - Ножчета за самобръсначки (включително заготовките на ленти) 1 000 P/ST 20 B1 

  8212.90.00  - Други части KG 7,5  B21 

            

            
82.13 8213.00.00  Ножици с двойни рамене и техните остриета KG 20 B1 

            

82.14   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) 

      

  8214.10.00  - Ножове за разрязване на хартия, за отваряне на писма, шабери, острилки и техните 
остриета 

KG 7,5  B21 

  8214.20.00  - Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или за педикюр (включително 
пилите за нокти) 

KG 20 B1 

  8214.90.00  - Други  KG 20 B1 

            

82.15   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 
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  8215.10.00  - Комплекти, съдържащи най-малко един предмет, който е посребрен, позлатен или 
платиниран 

KG 20 B1 

  8215.20.00  - Други комплекти KG 20 B1 

     - Други:       

  8215.91.00  -- Посребрени, позлатени или платинирани KG 20 B1 

  8215.99.00  -- Други  KG 20 B1 

            

83.01   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 

      

  8301.10.00  - Катинари  KG 7,5  B21 

  8301.20.00  - Брави от видовете, използвани за автомобили KG 7,5  B21 

  8301.30.00  - Брави от видовете, използвани за мебели  KG 7,5  B21 

  8301.40.00  - Други брави; резета  KG 7,5  B21 

  8301.50.00  - Ключалки и ключалки с обков, имащи брава   KG 7,5  B21 

  8301.60.00  - Части  KG 7,5  B21 

  8301.70.00  - Отделно представени ключове  KG 7,5  B21 

            

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

      

  8302.49.00  -- Други  KG 20 B1 

  8302.50.00  - Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване KG 20 B1 

  8302.60.00  - Приспособления за автоматично затваряне на врати  KG 7,5  B21 
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83.03 8303.00.00 Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, секретни ковчежета 

и касетки за съхранение и подобни артикули, от неблагородни метали 
KG 7,5  B21 

            

            

83.04 8304.00.00 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 № 94.03   

KG 20 B1 

            
83.05   Машинки за събиране на подвижни листове 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 опаковки), от неблагородни метали 

      

  8305.10.00  - Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори KG 20 B1 

  8305.20.00  - Телчета, свързани на ленти  KG 20 B1 

  8305.90.00  - Други, включително частите  KG 20 B1 

            

83.06   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 

      

  8306.10.00  - Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули KG 20 B1 

     - Статуетки и други предмети за украса:       

  8306.21.00  -- Посребрени, позлатени или платинирани KG 20 B1 

  8306.29.00  -- Други  KG 20 B1 

  8306.30.00  - Рамки за фотографии, картини или подобни; огледала KG 20 B1 
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83.07   Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности       

  8307.10.00  - От желязо или стомана  KG 7,5  B21 

  8307.90.00  - От други неблагородни метали  KG 7,5  B21 

            

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

      

  8308.10.00  - Телени копчета, кукички и капси  P/ST 7,5  B21 

  8308.20.00  - Нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло  MP/ST 7,5  B21 

  8308.90.00  - Други, включително частите им  KG 7,5  B21 

            

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

      

  8309.10.00  - Кроненкоркови капачки KG 7,5  A 

  8309.90.00  - Други  KG 7,5  B21 

            

            
83.10 8310.00.00 Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и различни знаци, от 

неблагородни метали, с изключение на тези от № 94.05 
KG 7,5  B21 
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83.11   Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни метали или 
метални карбиди, обмазани или напълнени с декапиращи средства или средства за 
разтопяване, използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали или 
метални карбиди; телове и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за 
метализация чрез пръскане 

      

  8311.10.00  - Обмазани електроди за електродъгово заваряване от неблагородни метали  KG 7,5  C21 

  8311.20.00  - Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване, от неблагородни метали KG 7,5  A 

  8311.30.00  - Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване или за газово заваряване, от 
неблагородни метали 

KG 7,5  B21 

  8311.90.00  - Други KG 7,5  B21 

            

84.01   Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за 
ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне 

      

  8401.10.00  - Ядрени реактори KG 5 B22 

  8401.20.00  - Машини и апарати за изотопно разделяне и техните части  KG 5 B22 

  8401.30.00  - Неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) gi F/S 5 B22 

            

84.02   Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които 
са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско 
налягане); котли „с прегрята вода“ 

      

     - Парни котли:       

  8402.11.00  -- Водотръбни котли с производство на пара, превишаващо 45 t/h P/ST 5 A 

  8402.12.00  -- Водотръбни котли с производство на пара, непревишаващо 45 t/h P/ST 5 A 

  8402.19.00  -- Други парни котли, включително смесените котли P/ST 5 A 

  8402.20.00  - Котли „с прегрята вода“ P/ST 5 A 

  8402.90.00  - Части  KG 5 A 
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84.03   Котли за централно отопление, различни от тези от № 84.02       

  8403.10.00  - Котли  P/ST 5 B22 

  8403.90.00  - Части  KG 5 B22 

            

84.04   Спомагателни устройства за котлите от № 84.02 или 84.03 (например икономайзери, 
прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); 
кондензатори за парни машини 

      

  8404.10.00  - Спомагателни устройства за котлите от № 84.02 или 84.03 KG 5 A 

  8404.20.00  - Кондензатори за парни машини KG 5 A 

  8404.90.00  - Части  KG 5 A 

            
84.05   Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; 

ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без 
пречиствателните им устройства 

      

  8405.10.00  - Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; 
ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без 
пречиствателните им устройства 

KG 5 B22 

  8405.90.00  - Части  KG 5 B22 

            

84.06   Парни турбини       

  8406.10.00  - Турбини за придвижване на кораби P/ST 5 B22 

     - Други турбини:       

  8406.81.00  -- С мощност, превишаваща 40 MW  P/ST 5 B22 

  8406.82.00  -- С мощност, непревишаваща 40 MW  P/ST 5 B22 

  8406.90.00  - Части P/ST 5 B22 
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84.07   Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с 
искрово запалване: 

      

  8407.10.00  - Авиационни двигатели P/ST 7,5  B21 

  8407.21.00  -- Извънбордови P/ST 7,5  B21 

  8407.29.00  -- Други  P/ST 7,5  B21 

  8407.32.00  -- С работен обем, превишаващ 50 cm3, но непревишаващ 250 cm3 P/ST 7,5  B21 

  8407.34.00  -- С работен обем, превишаващ 1000 cm3  P/ST 7,5  B21 

  8407.90.00  - Други двигатели  P/ST 7,5  B21 

84.08   Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов 
двигател с термостартер) 

      

  8408.10.10  -- Извънбордови P/ST 7,5  B21 

  8408.10.90  - Други P/ST 7,5  A 

  8408.20.00  - Двигатели от видовете, използвани за придвижване на превозните средства от глава 87 P/ST 7,5  B21 

  8408.90.00  - Други двигатели P/ST 7,5  B21 

            

84.09   Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 84.07 или 84.08       

  8409.10.00  - За авиационни двигатели  KG 7,5  B21 

  8409.91.00  -- Изключително или главно предназначени за бутални двигатели с искрово запалване KG 7,5  B21 

  8409.99.00  -- Други KG 7,5  B21 

            

84.10   Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им:       

     - Хидравлични турбини и водни колела:       

  8410.11.00  -- С мощност, непревишаваща 1 000 kW P/ST 5 B22 
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  8410.12.00  -- С мощност, превишаваща 1 000 kW, но непревишаваща 10 000 kW  P/ST 5 B22 

  8410.13.00  -- С мощност, превишаваща 10 000 kW  P/ST 5 B22 

  8410.90.00  - Части, включително регулаторите  KG 5 B22 

            

84.11   Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини       

     - Турбореактивни двигатели:       

  8411.12.00  -- С тяга, превишаваща 25 kN  P/ST 5 B22 

     - Турбовитлови двигатели:       

  8411.81.00  -- С мощност, непревишаваща 5 000 kW  P/ST 5 B22 

  8411.99.00  -- Други  KG 5 B22 

            

84.12   Други двигатели       

  8412.10.00  - Реактивни двигатели, различни от турбореактивните P/ST 5 B22 

  8412.21.00  -- С праволинейно движение (цилиндри)  KG 5 B22 

  8412.29.00  -- Други  KG 5 B22 

  8412.31.00  -- С праволинейно движение (цилиндри)  P/ST 5 B22 

  8412.39.00  -- Други  P/ST 5 B22 

  8412.80.00  - Други  P/ST 5 B22 

  8412.90.00  - Части  KG 5 B22 

            

84.13   Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности       

  8413.11.00  -- Помпи за подаване на гориво или смазочни масла от видовете, използвани в 
бензиностанциите, сервизите или гаражите 

P/ST 5 B22 

  8413.19.00  -- Други  P/ST 5 B22 
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  8413.20.00  - Ръчни помпи, различни от тези от подпозиции 8413.11 или 8413.19 P/ST 5 B22 

  8413.30.00  - Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или 
със запалване чрез компресия 

KG 5 B22 

  8413.40.00  - Бетонпомпи P/ST 5 B22 

  8413.50.00  - Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие P/ST 5 B22 

  8413.60.00  - Други обемни ротационни помпи P/ST 5 B22 

  8413.70.00  - Други центробежни помпи P/ST 5 B22 

  8413.81.00  -- Помпи  P/ST 5 B22 

  8413.82.00  -- Елеватори за течности P/ST 5 B22 

  8413.91.00  -- За помпи KG 5 B22 

  8413.92.00  -- За елеватори за течности  KG 5 B22 

            

84.14   Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други 
газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с 
вграден вентилатор, дори филтриращи 

      

  8414.10.00  - Вакуум помпи P/ST 5 A 

  8414.20.00  - Въздушни помпи, ръчни или крачни P/ST 5 A 

  8414.30.00  - Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване P/ST 5 A 

  8414.40.00  - Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се 
теглят 

P/ST 5 A 

     - Вентилатори:       

  8414.51.00  -- Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или за прозорци, с 
вграден електродвигател, с мощност, непревишаваща 125 W 

P/ST 20 B1 

  8414.59.00  -- Други  KG 5 A 

  8414.60.00  - Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална страна не превишава 120 cm  P/ST 20 A 

  8414.80.00  - Други  P/ST 7,5  A 
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  8414.90.00  - Части  KG 7,5  A 

            

84.15   Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентила- 
тор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, 
включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно 

      

  8415.10.00  - Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с 
разделени елементи) 

KG 20 B1 

  8415.81.00  -- С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл 
(термопомпи с обръщаемо действие) 

KG 20 B1 

  8415.82.10  --- С мощност под 72 000 BTU  P/ST 20 B1 

  8415.82.90  --- С мощност 72 000 BTU или повече  P/ST 5 A 

  8415.83.00  -- Без устройство за охлаждане  P/ST 20 A 

  8415.90.00  - Части  KG 7,5  A 

            

84.16   Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или 
с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, 
механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства 

      

  8416.10.00  - Горелки с течно гориво P/ST 5 A 

  8416.20.00  - Други горелки, включително комбинираните  KG 5 A 

  8416.30.00 - Автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните 
устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства 

P/ST 5 A 

  8416.90.00  - Части  KG 5 A 

            

84.17   Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за 
изгаряне на отпадъци 

      

  8417.10.00  - Пещи за пържене, топене или други термични обработки на руди или метали P/ST 5 B22 
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  8417.20.00  - Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити  P/ST 5 B22 

  8417.80.00  - Други  P/ST 5 B22 

  8417.90.00  - Части  KG 5 B22 

            

84.18   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 № 84.15 

      

  8418.10.00  - Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни външни врати P/ST 20 B1 

  8418.21.00  -- Компресорни P/ST 20 B1 

  8418.29.00  -- Други  P/ST 20 B1 

  8418.30.00  - Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра P/ST 20 C1 

  8418.50.00  - Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране и излагане на 
продукти, с вградено оборудване за охлаждане или замразяване 

P/ST 5 B22 

  8418.61.00  -- Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на 
въздуха от № 84.15 

P/ST 5 B22 

  8418.69.00  -- Други  P/ST 5 B22 

  8418.91.00  -- Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително или замразително 
съоръжение 

KG 5 B22 

  8418.99.00  -- Други  KG 7,5  B21 

            

84.19   Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и 
другите апарати от № 85.14) за обработване на материали чрез операции, изискващи 
промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, 
ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, 
сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; 
неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване 
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     - Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване:       

  8419.11.00  -- С моментално загряване, газови P/ST 5 A 

  8419.19.00  -- Други  P/ST 5 A 

  8419.20.00  - Медико-хирургически или лабораторни стерилизатори  P/ST 5 A 

  8419.31.00  -- За селскостопански продукти  P/ST 5 A 

  8419.32.00  -- За дървен материал, хартиена маса, хартии или картони P/ST 5 A 

  8419.39.00  -- Други  P/ST 5 A 

  8419.40.00  - Апарати за дестилация или ректификация KG 5 A 

  8419.50.00  - Топлообменници KG 5 A 

  8419.60.00  - Апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове  P/ST 5 A 

  8419.81.00  -- За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти P/ST 5 A 

  8419.89.00  -- Други  KG 5 A 

  8419.90.00  - Части  P/ST 5 A 

            

84.20   Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини       

  8420.10.00  - Каландри и валци KG 5 A 

  8420.91.00  -- Цилиндри KG 5 A 

  8420.99.00  -- Други  KG 5 A 

            

84.21   Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране 
или пречистване на течности или газове 

      

     - Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки:       

  8421.12.00  -- Изстисквачки за бельо P/ST 5 A 

  8421.19.00  -- Други  P/ST 5 A 
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  8421.21.00  -- За филтриране или пречистване на води P/ST 5 A 

  8421.22.00  -- За филтриране или пречистване на напитки, различни от водата P/ST 5 A 

  8421.23.00  -- Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене P/ST 5 A 

  8421.29.00  -- Други  P/ST 5 A 

  8421.31.00  -- Входни филтри за въздух за двигатели с искрово запалване или със запалване 
чрез компресия  

P/ST 5 A 

  8421.39.00  -- Други  P/ST 5 A 

  8421.91.00  -- За центрофуги, включително за центрофугалните изстисквачки KG 5 A 

  8421.99.00  -- Други  KG 5 A 

      

 


