
ЗАПОВЕД № ЗАМ-184/32-31455 от 28.01.2022 г. 
На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за митниците нареждам:  

Изменям Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), 
изменена със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), 
Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 от 2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.) и Заповед № ЗАМ-
1804/32-349453 от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.) на директора на Агенция 
„Митници", както следва: 

I. В приложение № 4 „Национални кодове на документи, сертификати и 
разрешения" към т. 4 от заповедта се добавят следните кодове:  

„ 

ID на 

сертификат  

Описание EN Описание BG 

1DAK 

Declaration of authorship under art. 5, 
р. 1 of the Agreement between Ministry 
of Culture and National Customs 
Agency, for export of pieces of art that 
belong to their authors under art. 7, 
paragraph 4, point 3 of Cultural 
Heritagе Act 

Декларация за авторство към чл. 5, 
т. 1 от Споразумение между АМ и 
МК, за износ на произведения на 
изкуството, които са собственост на 
техните автори по чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Закона за културното наследство 

1DPK 

Declaration of origin and method of 
acquisition under art. 5, р. 2 of the 
Agreement between Ministry of Culture 
and National Customs Agency, for 
export of pieces of art which are less 
than 50 years old under art. 7, 
paragraph 4, point 1, 2, 3 and 4 of 
Cultural Heritagе Act 

Декларация за произход и за способ 
на придобиване към чл. 5, т. 2 от 
Споразумение между АМ и МК, за 
износ на произведения на 
изкуството, които не са по-стари от 
50 години, или предмети по чл. 7, 
ал. 4, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за 
културното наследство 

1DOK 

Declaration for export of remaining 
material-waste 

substance produced as а result of 
human activity which do not have 
functional or artistic intended use under 
art. 5, р. 3 of the Agreement between 
Ministry of Culture and National 
Customs Agency, for export of goods 
under art. 7, paragraph 4, point 5 of 
Cultural Heritagе Act 

Декларация за износ на остатъчен 
материал – отпадъчна субстанция, 
получена вследствие от човешка 
дейност, която няма функционално 
или художествено предназначение 
към чл. 5, т. 3 от Споразумение 
между АМ и МК, за износ на стоки по 
чл. 7, ал. 4, т. 5 от Закона за 
културното наследство 

" 
II. В приложение № 6 „Национални кодове на допълнителни мерни единици" към 

т. 6 от заповедта се добавят следните кодове: 
„ 

Код на 
мерната 
единица 

Описание EN Описание BG 

110 Millilitre Милилитър 

" 
III. В приложение № 7 „Допълнителни национални кодове на стоките" към т. 7 от 

заповедта се добавят следните кодове:  



„ 

Код Описание 

Т001  Течности, съдържащи никотин 

Т002  Течности, несъдържащи никотин 

Т999 Други 

" 
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 

18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 
16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 от 26.06.2020 г. 
(ДВ, бр. 58 от 2020 г.) и Заповед № ЗАМ-1804/32-349453 от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 
от 2020 г.) на директора на Агенция „Митници". 

На основание чл. 66б, ал. 4 от Закона за митниците заповедта да се обнародва в 
„Държавен вестник". 

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник". 
Директор: П. Тонев 


