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
Description
Описание
документа
IARZ

ICRZ

Analytical certificate for rose oil Аналитичен сертификат
issued by independent acreditatcd масло,
издаден
от
laboratory
акредитирана лаборатория

за розово
независима

Certificate of compliance with
Сертификат
за
съответствие
с
product specification for product
продуктовата спецификация за продукта
Bulgarsko rozovo maslo (Bulgarian
Българско розово масло със защитено
Rose Oil) with Protected geographical
географско
указание,
издаден
от
indication issed by Control Body to
контролиращо лице на производител на
the producer of Bulgarian Rose Oil
Българско розово масло със защитено
with
Protected
Geographycal
географско указание
Indication

IGRZ

Document for guarantee for purity Документ за гаранция за чистота и
and naturalness of the rose oil issued натуралност на розово масло от
by (he roseproducer that has розопреработвател
в
Република
produced in Republic of Bulgaria rose България, произвел розовото масло,
oil based on Article 1 1 (10) of Rose издаден на основание чл. 11, ал. 10 от
Oil Act
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

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

