
ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. 
На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за митниците нареждам: 
1. Определям данните съгласно приложение № 1 към настоящата заповед, които 

се изискват при подаване на митническа декларация при внасяне на територията на 
Република България.  

2. Определям данните съгласно приложение № 2 към настоящата заповед, които 
се изискват при подаване на митническа декларация при изнасяне и транзит на 
територията на Република България.  

3. Определям национални кодове за допълнителния митнически режим (кл. № 37 
„Процедура, второ подразделение" при подаване на митническа декларация за 
изнасяне и транзит на територията на Република България или в елемент от данни 
(Е.Д.) 1/11 „Допълнителен режим" на митническа декларация при внасяне) съгласно 
приложение № 3 към настоящата заповед.  

4. Определям национални кодове за документи, сертификати и разрешения (кл. № 
44 „Допълнителна информация, представени документи, сертификати, разрешителни" 
при подаване на митническа декларация за изнасяне и транзит на територията на 
Република България или в Е.Д. 2/3 „Представени документи, сертификати и 
разрешения, допълнителни данни" на митническа декларация при внасяне на 
територията на Република България) съгласно приложение № 4 към настоящата 
заповед.  

5. Определ ям национални кодове за вида на данъка (Е.Д. 4/3 „Изчисление на 
данъците - вид на данъка" при подаване на митническа декларация при внасяне на 
територията на Република България) съгласно приложение № 5 към настоящата 
заповед.  

6. Определям национални кодове на допълнителни мерни единици (кл. № 41 
„Допълнителна мерна единица" при подаване на митническа декларация при изнасяне 
и транзит на територията на Република България или в Е.Д. 6/2 „Допълнителна мерна 
единица" на митническа декларация при внасяне на територията на Република 
България) съгласно приложение № 6 към настоящата заповед.  

7. Определям допълнителните национални кодове на стоките (кл. № 33, 5-о 
подразделение при подаване на митническа декларация при изнасяне и транзит на 
територията на Република България или в поле Е.Д. 6/17 „Код на стоката - национален 
допълнителен код или кодове" при подаване на митническа декларация при внасяне на 
територията на Република България) съгласно приложение № 7 към настоящата 
заповед.  

8. Определям национални кодове за вида на контейнерите (кл. № 31 „Колети и 
описание на стоката. Маркировки и номера; № (а) на контейнер(и); брой и вид" при 
подаване на митническа декларация при изнасяне и транзит на територията на 
Република България или в поле Е.Д. 7/11 „Размер и тип на контейнера" при подаване 
на митническа декларация при внасяне на територията на Република България) 
съгласно приложение № 8 към настоящата заповед.  

9. Определям национални кодове за идентификация на типовете транспортни 
средства (които се посочват в кл. № 18 и кл. № 21 при подаване на митническа 
декларация при изнасяне и транзит на територията на Република България) съгласно 
приложение № 9 към настоящата заповед.  

С настоящата заповед отменям Заповед № ЗАМ-1128/32-309810 от 4.11.2016 г. 
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник". 
Директор: Г. Костов 

Приложение № 1 към т. 1  



  



  





  





  





  





  

  



  





  



  





  

  





  





  

  

Приложение № 2 към т. 2  



  





  

  

Приложение № 3 към т. 3  



  

Приложение № 4 към т. 4  



  





  





  





  

  

Приложение № 5 към т. 5  

  

Приложение № 6 към т. 6  

  

Приложение № 7 към т. 7  



  





  

  

Приложение № 8 към т. 8  

  



Приложение № 9 към т. 9  





  

ЗАПОВЕД № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 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.), 

както следва: 
1. В приложение № 5 към т. 5 от заповедта „Национални кодове за вида на 

данъка" се добавят следните кодове:  
„ 

Код Вид на вземането 

235 
ДДС върху временни 
антидъмпингови мита 

245 
ДДС върху временни изравнителни 
мита 

" 
2. В приложение № 7 към т. 7 от заповедта „Допълнителни национални кодове 

на стоките" се добавят следните кодове: 
„ 

Код Описание 

Х205 

Продукти по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗАДС, 
изсушени, плоски с неправилна форма, частично 
обезжилени тютюневи листа, преминали процес на 
изсушаване и контролирано овлажняване, които съдържат 
тегловно повече от 0,65 на сто глицерин и са годни за 
пушене след проста манипулация посредством смачкване 
или ръчно нарязване 

Х206 
„Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни (тютюнево 
фолио) 

X356 Енергиен продукт (чл. 32, ал. 13 от ЗАДС) 

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

18.06.2019 г. 
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник". 
Директор: Г. Костов 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1006/32-183126 от 26.06.2020 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.), 
изм. със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), както 
следва: 

В приложение № 7 „Допълнителни национални кодове на стоките" към т. 7 от 
заповедта се добавят следните кодове: 

„ 

Код Описание 

V001 

Хомогенизирани зеленчукови 
пюрета за бебета или за малки деца 
в съдове с нетно тегловно 
съдържание, непревишаващо 250 g 

V002 
Хомогенизирани плодови пюрета за 
бебета или за малки деца в съдове с 
нетно тегловно съдържание, 



непревишаващо 250 g 

V003 

Смесени хомогенизирани плодови 
пюрета от месо, риби, зеленчуци, 
плодове или ядки за бебета или за 
малки деца в съдове с нетно 
тегловно съдържание, 
непревишаващо 250 g 

V999 Други 

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

18.06.2019 г., изм. със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. 
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник". 
За директор: Б. Борисов 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1804 от 27.11.2020 г. 
На основание чл. 666, ал. 3 от Закона за митниците нареждам:  

Изменям Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), 
изм. със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ. бр. 40 от 2020 г.), изм. 
със Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 от 26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.), както 
следва: 

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

„ 

Код на 

документа 

Description Описание 

IARZ 
Analytical certificate for rose oil 
issued by independent acreditatcd 
laboratory 

Аналитичен сертификат за розово 
масло, издаден от независима 
акредитирана лаборатория 

ICRZ 

Certificate of compliance with 
product specification for product 
Bulgarsko rozovo maslo (Bulgarian 
Rose Oil) with Protected geographical 
indication issed by Control Body to 

the producer of Bulgarian Rose Oil 
with Protected Geographycal 
Indication 

Сертификат за съответствие с 
продуктовата спецификация за продукта 
Българско розово масло със защитено 
географско указание, издаден от 
контролиращо лице на производител на 

Българско розово масло със защитено 
географско указание 

IGRZ 

Document for guarantee for purity 
and naturalness of the rose oil issued 
by (he roseproducer that has 
produced in Republic of Bulgaria rose 
oil based on Article 1 1 (10) of Rose 
Oil Act 

Документ за гаранция за чистота и 
натуралност на розово масло от 
розопреработвател в Република 
България, произвел розовото масло, 
издаден на основание чл. 11, ал. 10 от 
Закона за маслодайната роза 

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

заповедта се добавят следните кодове: 
„ 

Код Описание 

Z001 Внос на Българско розово масло със защитено географско указание 



Код Описание 

Z002 Внос на друго розово масло 

Z999 Внос на други продукти, различни от розово масло 

Q001 Износ на Българско розово масло със защитено географско указание 

Q002 Износ на друго розово масло 

Q999 Износ на други продукти, различни от розово масло 

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

18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 
16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМЧ006/32-183126 от 
26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.). 

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник‘‘. 
Директор: Г. Костов 

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 

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 



Customs Agency, for export of goods 
under art. 7, paragraph 4, point 5 of 
Cultural Heritagе Act 

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 


