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Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Структура на класификационната система
1.

CPV включва един основен и един допълнителен речник.

2.

Основният речник е изграден като дървовидна структура от кодове, имащи до девет цифри, на които
съответства наименование, описващо доставките, строителството или услугите, които са предмет на поръчката.
Цифровият код има 8 цифри и се подразделя на:
—

раздели, които се идентифицират от двете първи цифри на кода (ХХ000000-Y),

—

групи, които се идентифицират от трите първи цифри на кода (ХХХ00000-Y),

—

класове, които се идентифицират от четирите първи цифри на кода (ХХХХ0000-Y),

—

категории, които се идентифицират от петте първи цифри на кода (ХХХХХ000-Y).

Всяка от трите последни цифри добавя допълнителна степен на точност в рамките на всяка от категориите.
Деветата цифра служи за проверка на предходните цифри.
3.

Допълнителният речник може да бъде използван за допълване на описанието на предмета на поръчките. Той се
състои от буквено-цифров код, на който съответства наименование, позволяващо да бъдат добавени
допълнителни уточнения относно специфичния вид или предназначение на стоките, които се купуват.
Буквено-цифровият код се състои от:
—

първо ниво, състоящо се от буква, която отговаря на определен раздел,

—

второ ниво, състоящо се от буква, която отговаря на определена група,

—

трето ниво, състоящо се от три цифри, които отговарят на определени подразделения.

Последната цифра служи за проверка на предходните цифри.
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ОСНОВЕН РЕЧНИК

Код по CPV

Описание

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

03111000-2

Семена

03111100-3

Семена от соя

03111200-4

Фъстъци

03111300-5

Семена от слънчоглед

03111400-6

Семена от памук

03111500-7

Семена от сусам

03111600-8

Семена от синап

03111700-9

Семена от зеленчуци

03111800-0

Семена от плодове

03111900-1

Семена от цветя

03112000-9

Необработен тютюн

03113000-6

Растения, използвани за производство на захар

03113100-7

Захарно цвекло

03113200-8

Захарна тръстика

03114000-3

Слама и фуражни растения

03114100-4

Слама

03114200-5

Фуражни растения

03115000-0

Необработени растителни материали

03115100-1

Необработени растителни материали, използвани в тeкстилната промишлeност

03115110-4

Памук

03115120-7

Юта

03115130-0

Лен

03116000-7

Естествен каучук, естествен латекс и свързани с тях продукти

03116100-8

Естествен каучук

03116200-9

Естествен латекс

03116300-0

Продукти от латекс

03117000-4

Растения със специална употреба

03117100-5

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на
насекоми, паразити или други подобни

03117110-8

Растения, използвани главно в парфюмерията

03117120-1

Растения, използвани главно в медицината

03117130-4

Растения, използвани като средство за унищожаване на насекоми

03117140-7

Растения, използвани като средство за унищожаване на паразити или други подобни

03117200-6

Семена от растения със специална употреба

03120000-8

Продукти от градинарство и разсадници

03121000-5

Продукти от градинарство

03121100-6

Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

03121200-7

Цветя, рязани

03121210-0

Букети, венци или друга украса от цветя

03130000-1

Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки
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Описание

03131000-8

Растения за напитки

03131100-9

Зърна от кафе

03131200-0

Чаени храсти

03131300-1

Мате

03131400-2

Зърна от какао

03132000-5

Подправки, непреработени

03140000-4

Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

03141000-1

Сперма от бикове

03142000-8

Продукти от животински произход

03142100-9

Естествен мед

03142200-0

Охлюви

03142300-1

Продукти от животински произход, годни за консумация от човека

03142400-2

Восък

03142500-3

Птичи яйца

03143000-5

Продукти от комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

03144000-2

Селскостопански принадлежности

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03210000-6

Зърнени култури и картофи

03211000-3

Зърнени култури

03211100-4

Пшеница

03211110-7

Твърда пшеница

03211120-0

Мека пшеница

03211200-5

Царевица

03211300-6

Ориз

03211400-7

Ечемик

03211500-8

Ръж

03211600-9

Овес

03211700-0

Малц

03211900-2

Зърнени продукти

03212000-0

Картофи и сухи бобови култури

03212100-1

Картофи

03212200-2

Култури със сухи бобови шушулки

03212210-5

Сухи бобови зеленчуци

03212211-2

Леща

03212212-9

Нахут

03212213-6

Грах зърно

03212220-8

Други култури със сухи бобови шушулки

03220000-9

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03221000-6

Зеленчуци

03221100-7

Лукови и кореноплодни зеленчуци

03221110-0

Кореноплодни зеленчуци

03221111-7

Цвекло

03221112-4

Моркови

03221113-1

Лук

03221114-8

Ряпа
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03221120-3

Лукови зеленчуци

03221200-8

Зеленчуци, отглеждани заради техните плодове

03221210-1

Фасул

03221211-8

Бакла

03221212-5

Зелен фасул

03221213-2

Испански фасул

03221220-4

Грах

03221221-1

Зелен грах

03221222-8

Вид фасул, който се консумира с шушулките

03221230-7

Пиперки

03221240-0

Домати

03221250-3

Тиквички

03221260-6

Гъби (за ядене)

03221270-9

Краставици

03221300-9

Листно-стеблени зеленчуци

03221310-2

Маруля

03221320-5

Зелена салата

03221330-8

Артишок (ангинар)

03221340-1

Спанак

03221400-0

Зеле

03221410-3

Бяло зеле

03221420-6

Цветно зеле

03221430-9

Броколи

03221440-2

Брюкселско зеле

03222000-3

Плодове, вкл. черупкови

03222100-4

Тропически плодове, вкл. черупкови

03222110-7

Тропически плодове

03222111-4

Банани

03222112-1

Ананаси

03222113-8

Манго

03222114-5

Фурми

03222115-2

Стафиди

03222116-9

Смокини

03222117-6

Авокадо

03222118-3

Киви

03222120-0

Кокосови орехи

03222200-5

Цитрусови плодове

03222210-8

Лимони

03222220-1

Портокали

03222230-4

Грейпфрути

03222240-7

Тангерини

03222250-0

Зелени лимони

03222300-6

Нетропически плодове

03222310-9

Ягодоплодни

03222311-6

Коринтски стафиди
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03222312-3

Цариградско грозде

03222313-0

Ягоди

03222314-7

Малини

03222315-4

Боровинки

03222320-2

Ябълки, круши и дюли

03222321-9

Ябълки

03222322-6

Круши

03222323-3

Дюли

03222330-5

Костилкови плодове

03222331-2

Кайсии

03222332-9

Праскови

03222333-6

Череши

03222334-3

Сливи

03222340-8

Грозде

03222341-5

Десертно грозде

03222342-2

Винено грозде

03222400-7

Маслини

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03310000-5

Рибни, ракообразни и водни продукти

03311000-2

Риба

03311100-3

Плоска риба

03311110-6

Морски език

03311120-9

Камбала

03311200-4

Риба от семейството на треската

03311210-7

Треска

03311220-0

Полак

03311230-3

Хек

03311240-6

Пикша

03311300-5

Херинга

03311400-6

Риба тон

03311500-7

Мерланг (меджид)

03311600-8

Дребна риба

03311700-9

Сьомга

03312000-9

Ракообразни

03312100-0

Стриди

03312200-1

Мекотели с черупки

03312300-2

Водни безгръбначни

03313000-6

Аквакултури

03313100-7

Корали или подобни материали

03313200-8

Естествени сюнгери

03313300-9

Морска трева

03313310-2

Други водорасли

03320000-8

Едър рогат добитък, домашни животни и дребен добитък

03321000-5

Животни от рода на едрия рогат добитък

03321100-6

Домашни говеда
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03321200-7

Телета

03322000-2

Дребен рогат добитък и коне

03322100-3

Животни от рода на овцете

03322200-4

Животни от рода на козите

03322300-5

Коне

03323000-9

Животни от рода на свинете

03324000-6

Живи домашни птици

03325000-3

Дребен добитък

03325100-4

Питомни зайци

03325200-5

Диви зайци

03330000-3

Продукти на скотовъдството

03331000-0

Сурово овче и козе мляко

03331100-1

Сурово овче мляко

03331200-2

Сурово козе мляко

03332000-7

Вълна, фини или груби косми

03332100-8

Стригана вълна

03332200-9

Фини или груби косми

03333000-4

Сурово краве мляко

03340000-6

Маркировки за уши на животни

03341000-3

Маркировки за уши на говеда

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03410000-7

Дървен материал

03411000-4

Иглолистен дървен материал

03412000-1

Дървен материал от тропически дървесни видове

03413000-8

Дърва за горене

03414000-5

Необработен дървен материал

03415000-2

Мек дървен материал

03416000-9

Дървени отпадъци

03417000-6

Дървени остатъци

03417100-7

Дървени стърготини

03418000-3

Трупи

03418100-4

Твърда дървесина

03419000-0

Дърво, използвано в строителството

03419100-1

Продукти от дърво

03419200-2

Дървен материал за използване в мините

03420000-0

Гуми (клейове)

03421000-7

Балсами

03422000-4

Естествени лакове

03430000-3

Корк

03431000-0

Естествен корк

03432000-7

Изделия от тръстика

03432100-8

Изделия от растителни влакна

03440000-6

Продукти на горското стопанство

03441000-3

Коледни елхи, листа, клони и други части на растения без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и
лишеи за букети или украса

03450000-9

Продукти от горски разсадници
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03451000-6

Растения

03451100-7

Разсад

03451200-8

Цветни луковици

03451300-9

Храсти

03452000-3

Дървета

03460000-2

Хартиена маса (маса за производство на хартия)

03461000-9

Дървесна маса

03461100-0

Химична дървесна маса

09000000-3

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

09100000-0

Горива

09110000-3

Твърди горива

09111000-0

Въглища и горива на базата на въглища

09111100-1

Въглища

09111200-2

Горива на базата на въглищата

09111210-5

Постни въглища (с малко летливи съставки)

09111220-8

Брикети

09111300-3

Изкопаеми горива

09111400-4

Горива на базата на дърва

09112000-7

Лигнит и торф

09112100-8

Лигнит

09112200-9

Торф

09113000-4

Кокс

09120000-6

Газообразни горива

09121000-3

Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ

09121100-4

Газ от каменни въглища или подобни газове

09121200-5

Газ за битови нужди

09122000-0

Пропан и бутан

09122100-1

Газ пропан

09122110-4

Втечнен пропан

09122200-2

Газ бутан

09122210-5

Втечнен бутан

09123000-7

Природен газ

09130000-9

Нефт и негови дестилати

09131000-6

Авиационен керосин

09131100-7

Керосин за реактивни двигатели

09132000-3

Бензин

09132100-4

Безоловен бензин

09132200-5

Оловен бензин

09132300-6

Бензин с добавка на етанол (бензиноспирт, газохол)

09133000-0

Втечнен нефтен газ (ВНГ)

09134000-7

Газьол

09134100-8

Дизелово масло

09134200-9

Дизелово гориво

09134210-2

Газьол (0,2)

09134220-5

Газьол (EN 590)
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09134230-8

Биодизел

09134231-5

Биодизел (B20)

09134232-2

Биодизел (B100)

09135000-4

Тежки горива (мазут)

09135100-5

Гориво за отопление

09135110-8

Горивни масла с ниско съдържание на сяра

09200000-1

Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти

09210000-4

Смазочни препарати

09211000-1

Смазочни масла и препарати

09211100-2

Моторни масла

09211200-3

Компресорни масла

09211300-4

Турбинни масла

09211400-5

Масла за зъбни предавки

09211500-6

Редукторни масла

09211600-7

Масла за хидравлични системи и за други цели

09211610-0

Течности за хидравлични трансмисии

09211620-3

Формовъчни масла

09211630-6

Антикорозионни масла

09211640-9

Електроизолационни масла

09211650-2

Спирачни течности

09211700-8

Бели масла и течен парафин

09211710-1

Бели масла

09211720-4

Течен парафин

09211800-9

Нефтени масла и препарати

09211810-2

Леки масла

09211820-5

Нефтени масла

09211900-0

Смазочни двигателни масла

09220000-7

Вазелин, восък на нефтена основа и специални бензини

09221000-4

Вазелин и восък на нефтена основа

09221100-5

Вазелин

09221200-6

Парафин

09221300-7

Восък на нефтена основа

09221400-8

Нефтени остатъци

09222000-1

Специални бензини

09222100-2

White spirit (минерален терпентин)

09230000-0

Суров нефт

09240000-3

Масла и продукти, получени от или на базата на въглища

09241000-0

Битуминозни или маслени шисти

09242000-7

Продукти на базата на въглища

09242100-8

Тежки масла, получени от каменни въглища

09300000-2

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

09310000-5

Електрическа енергия

09320000-8

Пара, топла вода и свързани с тях продукти

09321000-5

Топла вода

09322000-2

Пара
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09323000-9

Топлинна енергия от районна централа

09324000-6

Топлинна енергия, предназначена за по-отдалечени райони

09330000-1

Слънчева енергия

09331000-8

Слънчеви панели

09331100-9

Слънчеви колектори за производство на топлинна енергия

09331200-0

Слънчеви фотоволтаични модули

09332000-5

Инсталация за използване на слънчева енергия

09340000-4

Ядрени горива

09341000-1

Уран

09342000-8

Плутоний

09343000-5

Радиоактивни материали

09344000-2

Радиоизотопи

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14200000-3

Пясък и глина

14210000-6

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

14211000-3

Пясък

14211100-4

Естествен пясък

14212000-0

Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и
натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали

14212100-1

Едрозърнест чакъл и обикновен чакъл

14212110-4

Речен чакъл

14212120-7

Едрозърнест чакъл (над 25 мм)

14212200-2

Други инертни материали

14212210-5

Едър пясък

14212300-3

Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък

14212310-6

Баластра (трошен камък за баластрово легло на жп линии)

14212320-9

Натрошен гранит

14212330-2

Натрошен базалт

14212400-4

Пръст

14212410-7

Растителна почва (хумусна пръст)

14212420-0

Земна основа (подхумусен слой)

14212430-3

Дребен чакъл (под 20 мм)

14213000-7

Макадам, смолен макадам и битуминозен пясък

14213100-8

Макадам

14213200-9

Смолен макадам

14213300-0

Битуминозен пясък

14220000-9

Глина и каолин

14221000-6

Глина

14222000-3

Каолин

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14310000-7

Минерални торове

14311000-4

Естествен калций, калциево-алуминиев фосфат и соли на необработен естествен калий

14311100-5

Калциево-алуминиев фосфат

14311200-6

Алуминокалцитни фосфати

14311300-7

Естествени необработени калиеви соли
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14312000-1

Железни пирити

14312100-2

Непържени железни пирити

14320000-0

Неорганични химически продукти

14400000-5

Сол и чист натриев хлорид

14410000-8

Каменна сол

14420000-1

Морска сол

14430000-4

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

14450000-0

Сол под формата на луга

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други
минерали и благородни метали

14521000-9

Скъпоценни и полускъпоценни камъни

14521100-0

Скъпоценни камъни

14521140-2

Прах или прахообразни фракции от скъпоценни камъни

14521200-1

Полускъпоценни камъни

14521210-4

Прах или прахообразни фракции от полускъпоценни камъни

14522000-6

Диаманти с индустриално предназначение, пемза, шмиргелов камък (корунд) и други естествени
абразиви

14522100-7

Пемза

14522200-8

Диаманти с индустриално предназначение

14522300-9

Шмиргелов камък (корунд)

14522400-0

Естествени абразиви

14523000-3

Минерали, свързани с тях благородни метали и продукти

14523100-4

Минерали

14523200-5

Злато

14523300-6

Сребро

14523400-7

Платина

14600000-7

Метални руди и сплави

14610000-0

Метални руди

14611000-7

Желязосъдържащи руди

14612000-4

Руди на цветни метали

14612100-5

Медни руди

14612200-6

Никелови руди

14612300-7

Алуминиеви руди

14612400-8

Руди на благородни метали

14612500-9

Оловни руди

14612600-0

Цинкови руди

14612700-1

Калаени руди

14613000-1

Уранови и ториеви руди

14613100-2

Уранови руди

14613200-3

Ториеви руди

14614000-8

Различни видове руда

14620000-3

Сплави

14621000-0

Феросплави

14621100-1

Феросплави, различни от включените в обхвата на Европейската общност за въглища и стомана

14621110-4

Фероманган
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14621120-7

Ферохром

14621130-0

Фероникел

14622000-7

Стомана

14630000-6

Шлака, окалина, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14711000-8

Желязо

14711100-9

Необработен чугун

14712000-5

Олово

14713000-2

Цинк

14714000-9

Калай

14715000-6

Мед

14720000-4

Алуминий, никел, скандий, титан и ванадий

14721000-1

Алуминий

14721100-2

Алуминиев оксид

14722000-8

Никел

14723000-5

Скандий

14724000-2

Титан

14725000-9

Ванадий

14730000-7

Хром, манган, кобалт, итрий и цирконий

14731000-4

Хром

14732000-1

Манган

14733000-8

Кобалт

14734000-5

Итрий

14735000-2

Цирконий

14740000-0

Молибден, технеций, рутений и родий

14741000-7

Молибден

14742000-4

Технеций

14743000-1

Рутений

14744000-8

Родий

14750000-3

Кадмий, лутеций, хафний, тантал и волфрам

14751000-0

Кадмий

14752000-7

Лутеций

14753000-4

Хафний

14754000-1

Тантал

14755000-8

Волфрам

14760000-6

Иридий, галий, индий, талий и барий

14761000-3

Иридий

14762000-0

Галий

14763000-7

Индий

14764000-4

Талий

14765000-1

Барий

14770000-9

Цезий, стронций, рубидий и калций

14771000-6

Цезий

14772000-3

Стронций
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14773000-0

Рубидий

14774000-7

Калций

14780000-2

Калий, магнезий, натрий и литий

14781000-9

Калий

14782000-6

Магнезий

14783000-3

Натрий

14784000-0

Литий

14790000-5

Ниобий, осмий, рений и паладий

14791000-2

Ниобий

14792000-9

Осмий

14793000-6

Рений

14794000-3

Паладий

14800000-9

Различни неметални минерални продукти

14810000-2

Абразивни продукти

14811000-9

Мелнични камъни, шлифовъчни камъни и дискове

14811100-0

Мелнични камъни

14811200-1

Шлифовъчни камъни

14811300-2

Шлифовъчни дискове

14812000-6

Абразиви на прах или на зърна

14813000-3

Изкуствен корунд

14814000-0

Изкуствен графит

14820000-5

Стъкло

14830000-8

Стъклени влакна

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

14930000-9

Пепел и остатъци, съдържащи метали

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15100000-9

Месо и месни продукти

15110000-2

Месо

15111000-9

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък

15111100-0

Говеждо месо

15111200-1

Телешко месо

15112000-6

Домашни птици

15112100-7

Прясно птиче месо

15112110-0

Гъски

15112120-3

Пуйки

15112130-6

Пилета

15112140-9

Патици

15112300-9

Птичи черен дроб

15112310-2

Гъши дроб

15113000-3

Свинско месо

15114000-0

Карантия (субпродукти)

15115000-7

Месо от животни от рода на овцете

15115100-8

Агнешко месо
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15115200-9

Овче месо

15117000-1

Козе месо

15118000-8

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

15118100-9

Конско месо

15118900-7

Месо от магарета, мулета или катъри

15119000-5

Месо от други животни

15119100-6

Месо от питомен заек

15119200-7

Месо от див заек

15119300-8

Дивеч

15119400-9

Жабешки бутчета

15119500-0

Гълъби

15119600-1

Месо от риба

15130000-8

Месни продукти

15131000-5

Приготвени храни и консерви от месо

15131100-6

Колбаси и подобни продукти от месо

15131110-9

Месо за колбаси

15131120-2

Колбасарски продукти

15131130-5

Колбаси

15131134-3

Колбаси от карантии или кръв

15131135-0

Колбаси от птиче месо

15131200-7

Годно за консумация месо, сушено, осолено или пушено

15131210-0

Пушена шунка

15131220-3

Сланина

15131230-6

Салам

15131300-8

Приготвени храни от черен дроб

15131310-1

Пастет

15131320-4

Приготвени храни от патешки или гъши черен дроб

15131400-9

Продукти от свинско месо

15131410-2

Шунка

15131420-5

Кюфтета от месо

15131490-6

Готови блюда от свинско месо

15131500-0

Продукти от птиче месо

15131600-1

Продукти от говеждо или телешко месо

15131610-4

Кюфтета от говеждо месо

15131620-7

Кайма от говеждо месо

15131640-3

Кълцано говеждо месо

15131700-2

Приготвени храни от месо

15200000-0

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

15210000-3

Филета от риба, черен дроб, хайвер или семенна течност от риба

15211000-0

Филета от риба

15211100-1

Филета от прясна риба

15212000-7

Хайвер или семенна течност от риба

15213000-4

Черен дроб от риба

15220000-6

Риба, филе и друго месо от риба, замразено

15221000-3

Риба, замразена
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15229000-9

Продукти от риба, замразени

15230000-9

Риба сушена, осолена или в саламура; риба пушена

15231000-6

Риба сушена

15232000-3

Риба осолена

15233000-0

Риба в саламура

15234000-7

Риба пушена

15235000-4

Консерви от риба

15240000-2

Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба

15241000-9

Риба, панирана или покрита по друг начин, в консерви или в кутии

15241100-0

Консерви от сьомга

15241200-1

Херинга, приготвена или консервирана

15241300-2

Сардини

15241400-3

Консерви от риба тон

15241500-4

Скумрия

15241600-5

Аншоа

15241700-6

Рулца от риба

15241800-7

Приготвени храни от риба, панирана или покрита по друг начин

15242000-6

Готови блюда от риба

15243000-3

Приготвени храни от риба

15244000-0

Хайвер и заместители на хайвера, приготвени от рибни яйца

15244100-1

Хайвер

15244200-2

Заместители на хайвера, приготвени от рибни яйца

15250000-5

Морски дарове

15251000-2

Ракообразни, замразени

15252000-9

Приготвени храни и консерви от ракообразни

15253000-6

Продукти от мекотели

15300000-1

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

15310000-4

Картофи, преработени и консервирани

15311000-1

Картофи, замразени

15311100-2

Картофи, чипс и пържени

15311200-3

Картофи, нарязани на кубчета, резенки и други форми, замразени

15312000-8

Продукти от картофи

15312100-9

Бързоприготвящо се картофено пюре

15312200-0

Бланширани картофи

15312300-1

Картофен чипс

15312310-4

Ароматизиран картофен чипс

15312400-2

Картофени закуски (снакс)

15312500-3

Картофени крокети

15313000-5

Картофи, преработени

15320000-7

Плодови и зеленчукови сокове

15321000-4

Плодови сокове

15321100-5

Портокалов сок

15321200-6

Сок от грейпфут

15321300-7

Лимонов сок

15321400-8

Сок от ананас
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15321500-9

Сок от грозде

15321600-0

Ябълков сок

15321700-1

Смеси от неконцентрирани сокове

15321800-2

Концентрирани сокове

15322000-1

Зеленчукови сокове

15322100-2

Доматен сок

15330000-0

Плодове и зеленчуци, преработени

15331000-7

Зеленчуци, преработени

15331100-8

Зеленчуци, пресни или замразени

15331110-1

Кореноплодни зеленчуци, преработени

15331120-4

Лукови зеленчуци, преработени

15331130-7

Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени

15331131-4

Фасул, преработен

15331132-1

Грах, преработен

15331133-8

Натрошен грах

15331134-5

Домати, преработени

15331135-2

Гъби, преработени

15331136-9

Пиперки, преработени

15331137-6

Соеви кълнове

15331138-3

Трюфели

15331140-0

Листно-стеблени зеленчуци и зеле, преработени

15331142-4

Зеле, преработено

15331150-3

Бобови растения с шушулките, преработени

15331170-9

Зеленчуци, замразени

15331400-1

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

15331410-4

Фасул в доматен сос

15331411-1

Зрял фасул в доматен сос

15331420-7

Консервирани домати

15331423-8

Домати в кутия

15331425-2

Доматено пюре

15331427-6

Доматен концентрат

15331428-3

Доматен сос

15331430-0

Гъби в кутия

15331450-6

Маслини, преработени

15331460-9

Зеленчуци в кутия

15331461-6

Кисело зеле в кутия

15331462-3

Грах в кутия

15331463-0

Лющен фасул в кутия

15331464-7

Нелющен фасул в кутия

15331465-4

Аспержи в кутия

15331466-1

Маслини в кутия

15331470-2

Сладка царевица

15331480-5

Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

15331500-2

Зеленчуци, консервирани с оцет

15332000-4

Плодове (вкл. черупкови), преработени
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15332100-5

Плодове, преработени

15332140-7

Ябълки, преработени

15332150-0

Круши, преработени

15332160-3

Банани, преработени

15332170-6

Ревен

15332180-9

Пъпеши

15332200-6

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

15332230-5

Мармалади

15332231-2

Мармалад от портокали

15332232-9

Мармалад от лимони

15332240-8

Желета от плодове

15332250-1

Каши от плодове

15332260-4

Каши от черупкови плодове

15332261-1

Фъстъчено масло

15332270-7

Плодови пюрета

15332290-3

Конфитюри

15332291-0

Конфитюр от кайсии

15332292-7

Конфитюр от къпини

15332293-4

Конфитюр от касис

15332294-1

Конфитюр от череши

15332295-8

Конфитюр от малини

15332296-5

Конфитюр от ягоди

15332300-7

Ядки, преработени

15332310-0

Ядки, печени или осолени

15332400-8

Консервирани плодове

15332410-1

Сушени плодове

15332411-8

Коринтски стафиди, преработени

15332412-5

Грозде, преработено

15332419-4

Султански стафиди

15333000-1

Субпродукти от растителен произход

15400000-2

Животински или растителни масла и мазнини

15410000-5

Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни

15411000-2

Животински или растителни масла, течни

15411100-3

Растителни масла, течни

15411110-6

Зехтин

15411120-9

Сусамово масло

15411130-2

Фъстъчено масло, течно

15411140-5

Кокосово масло

15411200-4

Олио за готвене

15411210-7

Олио за пържене

15412000-9

Мазнини

15412100-0

Мазнини от животински произход

15412200-1

Мазнини от растителен произход

15413000-6

Твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини

15413100-7

Кюспе

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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15420000-8

Рафинирани течни масла и мазнини

15421000-5

Рафинирани течни масла

15422000-2

Рафинирани мазнини

15423000-9

Хидрогенирани и естерифицирани мазнини или масла

15424000-6

Растителни восъци

15430000-1

Мазнини, годни за консумация

15431000-8

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

15431100-9

Маргарин

15431110-2

Течен маргарин

15431200-0

Пасти за намазване с ниско съдържание на мазнини

15500000-3

Млечни продукти

15510000-6

Мляко и сметана

15511000-3

Мляко

15511100-4

Пастьоризирано мляко

15511200-5

Стерилизирано мляко

15511210-8

Уперизирано мляко

15511300-6

Обезмаслено мляко

15511400-7

Полуобезмаслено мляко

15511500-8

Пълномаслено мляко

15511600-9

Кондензирано мляко

15511700-0

Мляко на прах

15512000-0

Сметана

15512100-1

Течна сметана

15512200-2

Високомаслена прясна сметана

15512300-3

Високомаслена заквасена сметана

15512900-9

Разбита сметана

15530000-2

Масло

15540000-5

Сирене

15541000-2

Трапезно сирене

15542000-9

Прясно сирене

15542100-0

Извара

15542200-1

Меко сирене

15542300-2

Фета

15543000-6

Сирене за настъргване, на прах, синьо сирене и други сирена

15543100-7

Синьо сирене

15543200-8

Сирене Cheddar

15543300-9

Сирене за настъргване

15543400-0

Сирене Parmesan

15544000-3

Твърдо сирене

15545000-0

Сирене за намазване

15550000-8

Други млечни продукти

15551000-5

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

15551300-8

Кисело мляко

15551310-1

Кисело мляко, натурално

15551320-4

Кисело мляко, ароматизирано
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15551500-0

Мътеница

15552000-2

Казеин

15553000-9

Лактоза или сироп от лактоза

15554000-6

Суроватка

15555000-3

Сладолед и други подобни продукти

15555100-4

Сладолед

15555200-5

Шербет

15600000-4

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

15610000-7

Мелничарски продукти

15611000-4

Олющен ориз

15612000-1

Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти

15612100-2

Пшеничено брашно

15612110-5

Пълнозърнесто брашно

15612120-8

Брашно за хляб

15612130-1

Брашно без мая

15612150-7

Брашно за сладкиши

15612190-9

Ферментиращо или самонабухващо брашно

15612200-3

Брашно от зърнени култури

15612210-6

Царевично брашно

15612220-9

Оризово брашно

15612300-4

Брашно и грис от сушени зеленчуци

15612400-5

Смеси за приготвянето на хлебарски продукти

15612410-8

Препарати за сладкиши

15612420-1

Препарати за печене във фурна

15612500-6

Хлебарски продукти

15613000-8

Продукти на базата на зърна от житни растения

15613100-9

Овесени ядки

15613300-1

Продукти от житни растения

15613310-4

Житни растения, използвани за закуска

15613311-1

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене, Cornflakes

15613313-5

Мюсли или равностойни на тях

15613319-7

Набъбнало жито

15613380-5

Сплескани зърна от овес

15614000-5

Преработен ориз

15614100-6

Дългозърнест ориз

15614200-7

Ориз, бланширан (избелен)

15614300-8

Ориз, натрошен

15615000-2

Трици

15620000-0

Нишесте и нишестени продукти

15621000-7

Царевично масло

15622000-4

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза, фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15622100-5

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза

15622110-8

Глюкоза

15622120-1

Сироп от глюкоза

15622300-7

Фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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15622310-0

Фруктоза

15622320-3

Прeпарати на основата на фруктоза

15622321-0

Фруктозни разтвори

15622322-7

Фруктозен сироп

15623000-1

Скорбяла и нишесте

15624000-8

Тапиока

15625000-5

Грис

15626000-2

Нишесте за крем

15700000-5

Готови храни за животни

15710000-8

Готови храни за селскостопански и други животни

15711000-5

Храна за риби

15712000-2

Сух фураж

15713000-9

Готови храни за домашни любимци

15800000-6

Различни хранителни продукти

15810000-9

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

15811000-6

Хлебни изделия

15811100-7

Хляб

15811200-8

Питки

15811300-9

Кроасани

15811400-0

Малки дебели палачинки

15811500-1

Продукти, приготвени с хлебни изделия

15811510-4

Сандвичи

15811511-1

Приготвени сандвичи

15812000-3

Сладкарски изделия и торти

15812100-4

Сладкарски изделия

15812120-0

Пити

15812121-7

Солени пити

15812122-4

Сладки пити

15812200-5

Торти

15813000-0

Хранителни продукти, използвани за закуска

15820000-2

Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия

15821000-9

Хлебни и сладкарски печени продукти

15821100-0

Сухари и подобни препечени продукти

15821110-3

Препечен хляб

15821130-9

Хрупкав хляб (Кнекброт)

15821150-5

Сухари

15821200-1

Бисквити с прибавка на подсладители

15830000-5

Захар и свързани с нея продукти

15831000-2

Захар

15831200-4

Бяла захар

15831300-5

Захар от клен и сироп от клен

15831400-6

Меласа

15831500-7

Захарни сиропи

15831600-8

Мед (за ядене)

15832000-9

Отпадъци от производството на захар
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15833000-6

Захарни изделия

15833100-7

Десерти

15833110-0

Блатове за торти

15840000-8

Какао; шоколадови и захарни изделия

15841000-5

Какао

15841100-6

Какаова маса

15841200-7

Масло, мазнина и течно масло, от какао

15841300-8

Какао на прах без прибавка на подсладители

15841400-9

Какао на прах с прибавка на подсладители

15842000-2

Шоколадови и захарни изделия

15842100-3

Шоколад

15842200-4

Шоколадови изделия

15842210-7

Шоколад за пиене

15842220-0

Шоколадови пръчици

15842300-5

Сладкарски и захарни изделия

15842310-8

Бонбони

15842320-1

Нуга

15842400-6

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

15850000-1

Тестени изделия

15851000-8

Макаронени изделия

15851100-9

Тестени храни, неварени

15851200-0

Обработени тестени храни и кускус

15851210-3

Обработени тестени храни

15851220-6

Тестени храни, пълнени

15851230-9

Лазаня

15851250-5

Кускус

15851290-7

Консервирани тестени храни

15860000-4

Кафе, чай и свързани с тях продукти

15861000-1

Кафе

15861100-2

Печено кафе

15861200-3

Декофеинизирано кафе

15862000-8

Заместители на кафе

15863000-5

Чай

15863100-6

Зелен чай

15863200-7

Черен чай

15864000-2

Продукти от чай или мате

15864100-3

Чай в пликчета

15865000-9

Билков чай

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

15871000-4

Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и горчица

15871100-5

Оцет и заместители на оцета

15871110-8

Оцет или равностоен на него

15871200-6

Сосове и комбинирани подправки

15871210-9

Соев сос

15871230-5

Кетчуп
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15871250-1

Горчица

15871260-4

Сосове

15871270-7

Комбинирани подправки

15871273-8

Майонеза

15871274-5

Паста за намазване на сандвичи

15871279-0

Chutney

15872000-1

Билки и подправки

15872100-2

Пипер

15872200-3

Подправки

15872300-4

Билки

15872400-5

Сол

15872500-6

Джинджифил

15880000-0

Специални хранителни продукти

15881000-7

Хомогенизирани готови храни

15882000-4

Хомогенизирани диетични храни

15884000-8

Хомогенизирани детски храни

15890000-3

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

15891000-0

Супи и бульони

15891100-1

Супи от месо

15891200-2

Супи от риба

15891300-3

Супи, смес

15891400-4

Супи

15891410-7

Разтворими супи

15891500-5

Бульони

15891600-6

Бульони на кубчета

15891610-9

Разтворими бульони

15891900-9

Супи от зеленчуци

15892000-7

Растителни сокове и екстракти; пектини и други сгъстяващи материали

15892100-8

Растителни сокове

15892200-9

Растителни екстракти

15892400-1

Сгъстяващи материали, извлечени от растения

15893000-4

Хранителни продукти, сухи

15893100-5

Препарати за хранителни продукти

15893200-6

Препарати за десерти

15893300-7

Препарати за сосове

15894000-1

Преработени хранителни продукти

15894100-2

Вегетариански ястия

15894200-3

Приготвени ястия

15894210-6

Ястия за училища

15894220-9

Ястия за болници

15894300-4

Приготвени блюда

15894400-5

Лека закуска

15894500-6

Продукти за автомати за продажба на храна

15894600-7

Гарнитури за сандвичи

15894700-8

Деликатеси
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15895000-8

Храни за ресторантите за бързо хранене

15895100-9

Хамбургери

15896000-5

Дълбоко замразени продукти

15897000-2

Консервирани хранителни продукти и полеви дажби

15897100-3

Полеви дажби

15897200-4

Консервирани хранителни продукти

15897300-5

Хранителни пакети

15898000-9

Мая

15899000-6

Набухватели

15900000-7

Напитки, тютюн и свързани с него продукти

15910000-0

Дестилирани алкохолни напитки

15911000-7

Спиртни напитки

15911100-8

Спиртни питиета

15911200-9

Ликьори

15930000-6

Вина от грозде

15931000-3

Неароматизирани вина

15931100-4

Пенливи вина

15931200-5

Трапезни вина

15931300-6

Порто

15931400-7

Мадейра

15931500-8

Гроздова мъст

15931600-9

Шери

15932000-0

Винена утайка

15940000-9

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина)

15941000-6

Ферментирали напитки от ябълки

15942000-3

Ферментирали напитки от други плодове

15950000-2

Недестилирани ферментирали напитки

15951000-9

Вермут

15960000-5

Малцова бира

15961000-2

Бира

15961100-3

Светла бира

15962000-9

Отпадъци от пивоварни или от казани за производство на ракия

15980000-1

Минерални води и безалкохолни напитки

15981000-8

Минерална вода

15981100-9

Негазирана минерална вода

15981200-0

Газирана минерална вода

15981300-1

Вода в твърдо състояние

15981310-4

Лед

15981320-7

Сняг

15981400-2

Ароматизирана минерална вода

15982000-5

Безалкохолни напитки

15982100-6

Плодови сиропи

15982200-7

Мляко с шоколад

15990000-4

Тютюневи изделия

15991000-1

Продукти, съдържащи тютюн
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15991100-2

Пури

15991200-3

Пурети

15991300-4

Цигари

15992000-8

Тютюн за пушене

15992100-9

Обработен тютюн

15993000-5

Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия

15994000-2

Цигарена и филтърна хартия

15994100-3

Цигарена хартия

15994200-4

Филтърна хартия

16000000-5

Селскостопански машини

16100000-6

Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи

16110000-9

Плугове или дискови брани

16120000-2

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи

16130000-5

Сеялки, садачни или разсадосадачни машини

16140000-8

Тороразпръсквачки за оборски тор

16141000-5

Тороразпръсквачки за минерални торове

16150000-1

Валяци за тревни площи или спортни терени

16160000-4

Различни видове градинарско оборудване

16300000-8

Жътварки (машини за жънене)

16310000-1

Косачки

16311000-8

Косачки за тревни площи

16311100-9

Тревни косачки за зелени ливади, паркове или спортни терени

16320000-4

Сенокосачки

16330000-7

Сламопреси или преси за фураж

16331000-4

Машини за сеносъбиране и балиране

16340000-0

Зърнокомбайни

16400000-9

Машини за пулверизиране със селскостопанска или градинарска употреба

16500000-0

Самотоварни или саморазтоварни ремаркета и полуремаркета със селскостопанска употреба

16510000-3

Самотоварещи се ремаркета за селскостопански цели

16520000-6

Саморазтоварващи се ремаркета за селскостопански цели

16530000-9

Самотоварещи се полуремаркета за селскостопански цели

16540000-2

Саморазтоварващи се полуремаркета за селскостопански цели

16600000-1

Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство

16610000-4

Машини за почистване, сортиране или калиброване на яйца, плодове или на други продукти

16611000-1

Машини за почистване на земеделски продукти

16611100-2

Машини за почистване на яйца

16611200-3

Машини за почистване на плодове

16612000-8

Машини за сортиране или калиброване на земеделски продукти

16612100-9

Машини за сортиране или калиброване на яйца

16612200-0

Машини за сортиране или калиброване на плодове

16613000-5

Машини за почистване, сортиране или калиброване на семена, семки или сухи зеленчуци

16620000-7

Доилни агрегати

16630000-0

Машини за приготвяне на храна за животни

16640000-3

Машини, използвани в пчеларството

16650000-6

Машини, използвани в птицевъдството
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16651000-3

Инкубатори и машини за излюпване на птици

16700000-2

Трактори

16710000-5

Зеленчуково-градинарски трактори

16720000-8

Трактори втора употреба

16730000-1

Тягови двигатели

16800000-3

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство

16810000-6

Части за земеделски машини

16820000-9

Части за машини, използвани в горското стопанство

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18100000-0

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

18110000-3

Работно облекло

18113000-4

Работно облекло за промишлени предприятия

18114000-1

Работни комбинезони

18130000-9

Специални работни дрехи

18132000-3

Дрехи за летци

18132100-4

Сака за летци

18132200-5

Летателни комбинезони

18140000-2

Аксесоари за работни дрехи

18141000-9

Работни ръкавици

18142000-6

Предпазни козирки

18143000-3

Предпазна екипировка

18200000-1

Връхни дрехи

18210000-4

Манта

18211000-1

Пелерини

18212000-8

Плащове

18213000-5

Якета за предпазване от вятър

18220000-7

Дрехи за предпазване от лошо време

18221000-4

Непромокаеми дрехи

18221100-5

Непромокаеми пелерини

18221200-6

Анораци

18221300-7

Дъждобрани

18222000-1

Служебно облекло

18222100-2

Мъжки и дамски костюми

18222200-3

Ансамбли

18223000-8

Сака и блейзъри

18223100-9

Блейзъри

18223200-0

Сака

18224000-5

Дрехи от промазана или импрегнирана тъкан

18230000-0

Различни връхни дрехи

18231000-7

Рокли

18232000-4

Поли

18233000-1

Шорти

18234000-8

Панталони

18235000-5

Пуловери, кардигани и подобни изделия

18235100-6

Пуловери
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18235200-7

Кардигани

18235300-8

Суичъри

18235400-9

Жилетки

18300000-2

Облекла

18310000-5

Долни дрехи

18311000-2

Комбинезони

18312000-9

Гащета

18313000-6

Дамско бельо

18314000-3

Халати за баня

18315000-0

Дълги чорапи

18316000-7

Чорапогащи

18317000-4

Къси чорапи

18318000-1

Нощно бельо

18318100-2

Ризи нощници

18318200-3

Халати

18318300-4

Пижами

18318400-5

Фланелки

18318500-6

Нощници за жени

18320000-8

Сутиени, корсети, жартиери и подобни изделия

18321000-5

Сутиени

18322000-2

Корсети

18323000-9

Жартиери

18330000-1

Тениски и ризи

18331000-8

Тениски

18332000-5

Ризи

18333000-2

Тениска тип „поло“

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18410000-6

Дрехи със специално предназначение

18411000-3

Бебешки дрехи

18412000-0

Спортни дрехи

18412100-1

Спортни анцузи

18412200-2

Спортни фланели

18412300-3

Комбинезони за ски

18412800-8

Бански костюми

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18421000-6

Носни кърпички

18422000-3

Шалове

18423000-0

Вратовръзки

18424000-7

Ръкавици

18424300-0

Ръкавици за еднократна употреба

18424400-1

Ръкавици с един пръст

18424500-2

Ръкавици с маншети

18425000-4

Колани

18425100-5

Патрондаши

18440000-5

Шапкарски изделия
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18441000-2

Шапки

18443000-6

Шапки и аксесоари за тях

18443100-7

Лента за глава

18443300-9

Изделия за покриване на главата

18443310-2

Барети

18443320-5

Военни барети тип пилотки

18443330-8

Качулки

18443340-1

Кепета

18443400-0

Подбрадници на шапки

18443500-1

Козирки

18444000-3

Предпазни шапки

18444100-4

Шапки, използвани за осигуряване на сигурност

18444110-7

Каски

18444111-4

Противоударни каски

18444112-1

Велосипедни каски

18444200-5

Предпазни каски

18450000-8

Закопчалки (за облекло)

18451000-5

Копчета

18451100-6

Части за копчета

18452000-2

Безопасни игли

18453000-9

Ципове

18500000-4

Бижутерия, часовници и свързани с тях изделия

18510000-7

Бижутерия и свързани с нея изделия

18511000-4

Скъпоценни камъни за бижутерийни цели

18511100-5

Диаманти

18511200-6

Рубини

18511300-7

Изумруди

18511400-8

Опалов камък

18511500-9

Кварцов камък

18511600-0

Камък от турмалин

18512000-1

Монети и медали

18512100-2

Монети

18512200-3

Медали

18513000-8

Бижута

18513100-9

Перли

18513200-0

Златарски изделия

18513300-1

Предмети от благороден метал

18513400-2

Предмети от скъпоценни или полускъпоценни камъни

18513500-3

Сребърни изделия

18520000-0

Часовникарски изделия за лична употреба

18521000-7

Ръчни часовници

18521100-8

Стъкло за ръчни часовници

18522000-4

Часовници гривни

18523000-1

Хронометри

18530000-3

Подаръци и награди
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18600000-5

Кожи с косъм и изделия от тях

18610000-8

Изделия от кожи с косъм

18611000-5

Кожи с косъм за производство на дрехи

18612000-2

Дрехи от кожи с косъм

18613000-9

Продукти от изкуствена кожа с косъм

18620000-1

Кожи с косъм

18800000-7

Обувни изделия

18810000-0

Обувки, с изключение на спортни или предпазни

18811000-7

Непромокаеми обувки

18812000-4

Обувки, частично изработени от каучук или пластмаса

18812100-5

Сандали с горна част от каучук или пластмаса

18812200-6

Каучукови ботуши

18812300-7

Всекидневни обувки с горна част от каучук или пластмаса

18812400-8

Джапанки

18813000-1

Обувки с горна част от естествена кожа

18813100-2

Сандали

18813200-3

Пантофи

18813300-4

Обувки за използване в градски условия

18814000-8

Обувки с горна част от текстилни материали

18815000-5

Ботуши

18815100-6

Ботинки

18815200-7

Боти

18815300-8

Ботуши до коляното

18815400-9

Високи ботуши (над коляното)

18816000-2

Галоши

18820000-3

Спортни обувки

18821000-0

Обувки за ски

18821100-1

Обувки за ски бягане

18822000-7

Тренировъчни обувки

18823000-4

Планински обувки

18824000-1

Футболни обувки

18830000-6

Предпазни обувки

18831000-3

Обувки със защитно метално бомбе

18832000-0

Специални обувки

18832100-1

Обувки за летци

18840000-9

Части от обувки

18841000-6

Горни части на обувки

18842000-3

Ходила

18843000-0

Токове

18900000-8

Изделия за пренасяне на багаж, седларски изделия, сакове и торбички

18910000-1

Седларски изделия

18911000-8

Седла за езда

18912000-5

Нагайки

18913000-2

Камшици

18920000-4

Изделия за пренасяне на багаж
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18921000-1

Куфари

18923000-5

Кесии за пари и портфейли

18923100-6

Кесии за пари

18923200-7

Портфейли

18924000-2

Големи куфари

18925000-9

Държачи за манерки и калъфи

18925100-0

Държачи за манерки

18925200-1

Калъфи

18929000-7

Тоалетни чанти

18930000-7

Сакове и торбички

18931000-4

Пътни чанти

18931100-5

Раници

18932000-1

Спортни чанти

18933000-8

Чанти за поща и колети

18933100-9

Пощенски чанти

18934000-5

Чанти с ремък (тип „кондуктор“ и подобни)

18935000-2

Чанти за бельо

18936000-9

Чанти от текстилни материали

18937000-6

Чанти, използвани за амбалаж

18937100-7

Торбички, използвани за амбалаж

18938000-3

Пликове с вътрешен слой

18939000-0

Ръчни чанти

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19100000-7

Кожа

19110000-0

Кожа шамоа (от дива коза)

19120000-3

Кожа от чифтокопитни и нечифтокопитни животни

19130000-6

Овча, козя или свинска кожа

19131000-3

Овча или агнешка кожа

19132000-0

Козя кожа и кожа тип шевро

19133000-7

Свинска кожа

19140000-9

Кожа от други животни, възстановена кожа и други видове кожа

19141000-6

Кожа от други животни

19142000-3

Възстановена кожа

19143000-0

Имитация на кожа

19144000-7

Лачена кожа

19160000-5

Каишки за часовници

19170000-8

Кожени изделия, използвани в машините или механичните уреди

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19210000-1

Тъкани

19211000-8

Синтетична тъкан

19211100-9

Смесена тъкан

19212000-5

Памучна тъкан

19212100-6

Док

19212200-7

Плат „Деним“

19212300-8

Платно
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19212310-1

Продукти от платно

19212400-9

Поплин

19212500-0

Ремъчна тъкан

19212510-3

Ремъци

19220000-4

Кардирана тъкан

19230000-7

Ленена тъкан

19231000-4

Ленени изделия

19240000-0

Специална тъкан

19241000-7

Кадифе

19242000-4

Хавлиена тъкан

19243000-1

Тъкан за мебелировка

19244000-8

Тъкан за завеси

19245000-5

Тъкан за подплата

19250000-3

Трикотажни или плетени платове

19251000-0

Трико

19251100-1

Велурена тъкан

19252000-7

Тъкан, плетена на една кука

19260000-6

Плат

19270000-9

Нетъкани платове

19280000-2

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

19281000-9

Вълна, непрана (серява)

19282000-6

Тънки кожи

19283000-3

Кожи и други части от птици, покрити с пера

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19410000-3

Естествени текстилни влакна

19420000-6

Изкуствени текстилни влакна

19430000-9

Текстилни прежди от естествени влакна

19431000-6

Копринена прежда

19432000-3

Вълнена прежда

19433000-0

Памучна прежда

19434000-7

Ленена прежда

19435000-4

Шивашки конец от естествени влакна

19435100-5

Шивашки конец

19435200-6

Плетачна прежда

19436000-1

Прежда от растителни текстилни влакна

19440000-2

Синтетични прежди или конци

19441000-9

Синтетична прежда

19442000-6

Синтетичен конец

19442100-7

Синтетичен шивашки конец

19442200-8

Синтетична плетачна прежда

19500000-1

Каучукови и пластмасови материали

19510000-4

Каучукови продукти

19511000-1

Каучукови вътрешни гуми, протектори на гуми и предпазни ленти в основата на джантите

19511100-2

Предпазни ленти в основата на джантите

19511200-3

Вътрешни гуми
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19511300-4

Протектори на гуми

19512000-8

Изделия от невулканизиран каучук

19513000-5

Гумирани текстилни тъкани

19513100-6

Тъкан за оплетка на пневматични гуми

19513200-7

Леплива лента от гумирана тъкан

19514000-2

Регенериран каучук

19520000-7

Пластмасови продукти

19521000-4

Продукти от полистирен

19521100-5

Фолио от полистирен

19521200-6

Плоскости от полистирен

19522000-1

Смоли

19522100-2

Епоксидна смола

19522110-5

Тръби от епоксидна смола

19600000-2

Отпадъци от кожа, текстил, каучук и пластмаса

19610000-5

Отпадъци от кожа

19620000-8

Текстилни отпадъци

19630000-1

Каучукови отпадъци

19640000-4

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

19700000-3

Синтетичен каучук и влакна

19710000-6

Синтетичен каучук

19720000-9

Синтетични влакна

19721000-6

Въжета от синтетични влакна

19722000-3

Прежди с висока здравина

19723000-0

Нишка с обикновена текстура

19724000-7

Синтетични еднокомпонентни влакна

19730000-2

Изкуствени влакна

19731000-9

Изкуствени щапелни влакна

19732000-6

Полипропилен

19733000-3

Текстурирани изкуствени влакна

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22100000-1

Печатни книги, брошури и диплянки

22110000-4

Печатни книги

22111000-1

Училищни книги

22112000-8

Училищни учебници

22113000-5

Библиотечни книги

22114000-2

Речници, карти, книги за музика и други книги

22114100-3

Речници

22114200-4

Атласи

22114300-5

Карти

22114310-8

Кадастрални планове

22114311-5

Хелиографски отпечатъци

22114400-6

Партитури

22114500-7

Енциклопедии

22120000-7

Публикации

22121000-4

Технически публикации
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22130000-0

Азбучни справочници

22140000-3

Диплянки

22150000-6

Брошури

22160000-9

Свезки

22200000-2

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания

22210000-5

Вестници

22211000-2

Специализирани списания

22211100-3

Официални вестници, включително Държавен вестник

22212000-9

Периодика

22212100-0

Периодични издания

22213000-6

Илюстровани списания

22300000-3

Пощенски картички, картички с поздравления и други печатни материали

22310000-6

Пощенски картички

22312000-0

Изображения

22313000-7

Изображения за декорация чрез трансфер (тип ваденки, ситопечат и др)

22314000-4

Рисунки

22315000-1

Фотографии

22320000-9

Картички с поздравления

22321000-6

Картички с поздравления за Коледа

22400000-4

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници

22410000-7

Марки

22411000-4

Марки по случай коледните празници

22412000-1

Новоотпечатани марки

22413000-8

Спестовни марки

22414000-5

Класьори с пощенски марки

22420000-0

Гербова хартия

22430000-3

Банкноти

22440000-6

Чекове

22450000-9

Нефалшифицируеми печатни материали

22451000-6

Паспорти

22452000-3

Формуляри за пощенски преводи

22453000-0

Автомобилни винетки

22454000-7

Свидетелства за правоуправление

22455000-4

Лични карти

22455100-5

Гривна с лични данни

22456000-1

Разрешителни

22457000-8

Карти за достъп

22458000-5

Печатни материали, изработвани по поръчка

22459000-2

Билети

22459100-3

Рекламни стикери и ленти

22460000-2

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници

22461000-9

Каталози

22461100-0

Поставки за бележки

22462000-6

Рекламни печатни материали

22470000-5

Учебници
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22471000-2

Компютърни учебници

22472000-9

Образователни учебници

22473000-6

Технически учебници

22500000-5

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

22510000-8

Офсетови плаки

22520000-1

Оборудване за суха гравюра

22521000-8

Оборудване за щамповане

22600000-6

Мастило

22610000-9

Печатарско мастило

22611000-6

Хелиографско мастило

22612000-3

Туш

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22810000-1

Регистри от хартия или от картон

22813000-2

Счетоводни книги

22814000-9

Кочани с квитанции

22815000-6

Джобни бележници

22816000-3

Блокноти

22816100-4

Бележници с листове, които лесно се откъсват

22816200-5

Стенографски бележник

22816300-6

Бележници с лепящи се листчета

22817000-0

Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета

22819000-4

Бележници за вписване на адреси

22820000-4

Формуляри

22821000-1

Електорални формуляри

22822000-8

Търговски формуляри

22822100-9

Безконечни търговски формуляри

22822200-0

Небезконечни търговски формуляри

22830000-7

Тетрадки за упражнения

22831000-4

Резервни листове за тетрадки за упражнения

22832000-1

Листове за упражнения

22840000-0

Албуми за мостри

22841000-7

Албуми за колекции

22841100-8

Бележници за поставяне на марки

22841200-9

Албуми за марки

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

22851000-0

Класьори

22852000-7

Папки за сортиране

22852100-8

Папки за досиета

22853000-4

Организатори за папки

22900000-9

Различни печатни материали

22990000-6

Хартии за графична употреба, които не са грундирани и не са проклеяни

22991000-3

Вестникарска хартия

22992000-0

Ръчно изработена хартия или картон

22993000-7

Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
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22993100-8

Фоточувствителна хартия или картон

22993200-9

Термочувствителна хартия или картон

22993300-0

Термографична хартия или картон

22993400-1

Гофрирана хартия или картон

24000000-4

Химически продукти

24100000-5

Газове

24110000-8

Газове с промишлена употреба

24111000-5

Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород

24111100-6

Аргон

24111200-7

Благородни газове

24111300-8

Хелий

24111400-9

Неон

24111500-0

Газове с медицинска употреба

24111600-1

Водород

24111700-2

Азот

24111800-3

Течен азот

24111900-4

Кислород

24112000-2

Неорганични кислородни съединения

24112100-3

Въглероден диоксид

24112200-4

Азотни оксиди

24112300-5

Газообразни неорганични кислородни съединения

24113000-9

Втечнен въздух и сгъстен въздух

24113100-0

Втечнен въздух

24113200-1

Сгъстен въздух

24200000-6

Оцветители и пигментни вещества

24210000-9

Оксиди, пероксиди (прекиси) и хидроксиди (основи)

24211000-6

Цинков оксид и пероксид, титанов оксид, оцветители и пигментни вещества

24211100-7

Цинков оксид

24211200-8

Цинков пероксид

24211300-9

Титанов оксид

24212000-3

Оксиди и хидроксиди на хром, манган, магнезий, олово и мед

24212100-4

Хромов оксид

24212200-5

Манганов оксид

24212300-6

Оловен оксид

24212400-7

Меден оксид

24212500-8

Магнезиев оксид

24212600-9

Хидроксиди за получаване на оцветители и пигментни вещества

24212610-2

Хромов хидроксид

24212620-5

Манганов хидроксид

24212630-8

Оловен хидроксид

24212640-1

Меден хидроксид

24212650-4

Магнезиев хидроксид

24213000-0

Калциев хидроксид

24220000-2

Дъбилни екстракти, багрилни екстракти, танини и багрилни вещества

24221000-9

Багрилни екстракти
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24222000-6

Дъбилни екстракти

24223000-3

Танини

24224000-0

Багрилни вещества

24225000-7

Дъбилни препарати

24300000-7

Неорганични и органични химични продукти с основен характер

24310000-0

Неорганични химични продукти с основен характер

24311000-7

Химически елементи, неорганични киселини и съединения

24311100-8

Неметални елементи

24311110-1

Фосфиди

24311120-4

Карбиди

24311130-7

Хидриди

24311140-0

Нитриди

24311150-3

Азиди

24311160-6

Силициди

24311170-9

Бориди

24311180-2

Рафинирана сяра

24311200-9

Халогениди

24311300-0

Алкални метали

24311310-3

Живак

24311400-1

Хлороводород (солна киселина), неорганични киселини, силициев и серен диоксид

24311410-4

Неорганични киселини

24311411-1

Сярна киселина

24311420-7

Фосфорна киселина

24311430-0

Полифосфорни киселини

24311440-3

Хексафлуоросилициева киселина

24311450-6

Серен диоксид

24311460-9

Силициев диоксид

24311470-2

Хлороводород (солна киселина)

24311500-2

Хидроксиди, използвани като неорганични химически продукти с основен характер

24311510-5

Метални оксиди

24311511-2

Пирити и железни оксиди

24311520-8

Натриев хидроксид (сода каустик)

24311521-5

Твърд натриев хидроксид (сода каустик)

24311522-2

Натриев хидроксид (сода каустик) във воден разтвор

24311600-3

Серни съединения

24311700-4

Сяра

24311800-5

Въглерод

24311900-6

Хлор

24312000-4

Метални халогениди, хипохлориди, хлорати и перхлорати

24312100-5

Метални халогениди

24312110-8

Натриев хексафлуорсиликат

24312120-1

Хлориди

24312121-8

Алуминиев хлорид

24312122-5

Ферихлорид

24312123-2

Алуминиев полихлорид
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24312130-4

Алуминиев хлорхидрат

24312200-6

Хипохлорити и хлорати

24312210-9

Натриев хлорит

24312220-2

Натриев хипохлорит

24313000-1

Сулфиди, сулфати, нитрати, фосфати и карбонати

24313100-2

Сулфиди, сулфити и сулфати

24313110-5

Различни сулфиди

24313111-2

Хидросулфид

24313112-9

Полисулфиди

24313120-8

Сулфати

24313121-5

Натриев тиосулфат

24313122-2

Ферисулфат

24313123-9

Алуминиев сулфат

24313124-6

Натриев сулфат

24313125-3

Феросулфат

24313126-0

Меден сулфат

24313200-3

Фосфинати, фосфонати, фосфати и полифосфати

24313210-6

Натриев хексаметафосфат

24313220-9

Фосфати

24313300-4

Карбонати

24313310-7

Натриев карбонат

24313320-0

Натриев бикарбонат

24313400-5

Нитрати

24314000-8

Различни кисели метални соли

24314100-9

Калиев перманганат

24314200-0

Кисели оксометални соли

24315000-5

Различни неорганични химически продукти

24315100-6

Тежка вода (деутериев оксид), други изотопи и техни съединения

24315200-7

Цианид, оксицианид, фулминати, цианати, силикати, борати, пероксоборати (перборати), соли на
неорганични киселини

24315210-0

Цианиди

24315220-3

Оксицианид

24315230-6

Фулминати

24315240-9

Цианати

24315300-8

Водороден пероксид (кислородна вода)

24315400-9

Пиезоелектрически кварц

24315500-0

Съединения на редкоземни метали

24315600-1

Силикати

24315610-4

Натриев силикат

24315700-2

Борати и пероксоборати (перборати)

24316000-2

Дестилирана вода

24317000-9

Синтетични камъни

24317100-0

Синтетични скъпоценни камъни

24317200-1

Синтетични полускъпоценни камъни

24320000-3

Основни органични химически продукти

24321000-0

Въглеводороди
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24321100-1

Наситени въглеводороди

24321110-4

Наситени ациклени въглеводороди

24321111-1

Метан

24321112-8

Етилен

24321113-5

Пропен

24321114-2

Бутен

24321115-9

Ацетилен

24321120-7

Наситени циклени въглеводороди

24321200-2

Ненаситени въглеводороди

24321210-5

Ненаситени ациклени въглеводороди

24321220-8

Ненаситени циклени въглеводороди

24321221-5

Бензен

24321222-2

Толуен

24321223-9

О-ксилени

24321224-6

М-ксилени

24321225-3

Стирен

24321226-0

Етилбензен

24321300-3

Други халогенирани производни на въглеводороди

24321310-6

Тетрахлоретилен

24321320-9

Въглероден тетрахлорид

24322000-7

Алкохоли, феноли, феноли-алкохоли и техните халогенирани, сулфонирани, нитрирани или
нитрозирани производни, мастни алкохоли с промишлена употреба

24322100-8

Мастни алкохоли с промишлена употреба

24322200-9

Моноалкохоли

24322210-2

Метанол

24322220-5

Етанол

24322300-0

Диоли, полиалкохоли и техни производни

24322310-3

Етиленгликол

24322320-6

Производни от алкохоли

24322400-1

Феноли и производни от феноли

24322500-2

Алкохол

24322510-5

Етилов алкохол

24323000-4

Мастни монокарбоксилни киселини с промишлена употреба

24323100-5

Масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

24323200-6

Карбоксилни киселини

24323210-9

Оцетна киселина

24323220-2

Пероцетна киселина

24323300-7

Ненаситени монокарбоксилни киселини и техните съединения

24323310-0

Естери на метакрилова киселина

24323320-3

Естери на акрилова киселина

24323400-8

Поликарбоксилни и карбоксилни ароматни киселини

24324000-1

Органични съединения с азотна функционална група

24324100-2

Съединения с аминна функционална група

24324200-3

Аминосъединения с кислородна функционална група

24324300-4

Уреиди
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24324400-5

Съединения с азотна функционална група

24325000-8

Органосерни съединения

24326000-5

Алдехид, кетон, органични пероксиди и етери

24326100-6

Съединения с алдехидна функционална група

24326200-7

Съединения с кетонна и с кинонна функционална група

24326300-8

Органични пероксиди

24326310-1

Оксиран (етиленов оксид)

24326320-4

Етери

24327000-2

Различни органични химически продукти

24327100-3

Растителни производни, използвани за багрене

24327200-4

Дървени въглища

24327300-5

Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли

24327310-8

Каменовъглен катран

24327311-5

Креозот

24327320-1

Катран

24327330-4

Катранова смола

24327400-6

Продукти на базата на смоли

24327500-7

Отпадъчна луга при производството на хартиена каша

24400000-8

Азотни торове и съединения

24410000-1

Азотни торове

24411000-8

Азотна киселина и соли

24411100-9

Натриев нитрат

24412000-5

Смеси от азотна и сярна киселини

24413000-2

Амоняк

24413100-3

Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

24413200-4

Амониев хлорид

24413300-5

Амониев сулфат

24420000-4

Фосфатни торове

24421000-1

Минерални фосфатни торове

24422000-8

Химични фосфатни торове

24430000-7

Торове от животински или растителен произход

24440000-0

Различни видове торове

24450000-3

Агрохимически продукти

24451000-0

Пестициди

24452000-7

Инсектициди

24453000-4

Хербициди

24454000-1

Регулатори на растежа на растенията

24455000-8

Дезинфектанти

24456000-5

Отрови против гризачи (родентициди)

24457000-2

Фунгициди

24500000-9

Пластмаси в първични форми

24510000-2

Полимери на етилена в първични форми

24520000-5

Полимери на пропилена в първични форми

24530000-8

Полимери на стирена в първични форми

24540000-1

Винилови полимери в първични форми
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24541000-8

Полимери на винилацетата в първични форми

24542000-5

Акрилни полимери в първични форми

24550000-4

Полиестери в първични форми

24560000-7

Полиамиди в първични форми

24570000-0

Карбамидни смоли в първични форми

24580000-3

Аминосмоли в първични форми

24590000-6

Силикони в първични форми

24600000-0

Експлозиви

24610000-3

Приготвени експлозиви

24611000-0

Барути

24611100-1

Горива с пропергол

24612000-7

Различни експлозиви

24612100-8

Динамит

24612200-9

Тринитротолуол

24612300-0

Нитроглицерин

24613000-4

Сигнализационни ракети, ракети против градушка, сигнални заряди, използвани при мъгла, и
пиротехнически продукти

24613100-5

Фишеци за предизвикване на шум за плашене на птици

24613200-6

Фойерверки

24615000-8

Фитили, детонатори, запалки и електрически детонатори

24900000-3

Фини и различни видове химически продукти

24910000-6

Лепила

24911000-3

Желатини

24911200-5

Лепилни вещества

24920000-9

Етерични масла

24930000-2

Химически вещества за използване във фотографията

24931000-9

Фотографски плаки и филми

24931200-1

Емулсии с фотографска употреба

24931210-4

Фотографски проявители

24931220-7

Фотографски фиксажи

24931230-0

Проявители, използвани в рентгеновата фотография

24931240-3

Фиксажи, използвани в рентгеновата фотография

24931250-6

Среда за развитието на биологични култури

24931260-9

Усилватели на изображението

24950000-8

Специални химически продукти

24951000-5

Греси и смазочни препарати

24951100-6

Смазочни вещества

24951110-9

Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране

24951120-2

Силиконови греси

24951130-5

Промивни течности, използвани при сондиране

24951200-7

Добавки за течни масла

24951210-0

Прах за пожарогасители

24951220-3

Пожарогасителни продукти

24951230-6

Пълнители за зареждане на пожарогасители

24951300-8

Хидравлични течности

24951310-1

Вещества против заскрежаване
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24951311-8

Антифриз

24951400-9

Химически модифицирани греси и масла

24952000-2

Пасти за моделиране

24952100-3

Зъболекарски восъци

24953000-9

Вещества за дообработка

24954000-6

Активен въглен

24954100-7

Неизползван активен въглен

24954200-8

Регенериран активен въглен

24955000-3

Химически тоалетни

24956000-0

Пептони и протеинови вещества

24957000-7

Химически добавки

24957100-8

Свързващи вещества за леярски форми или сърца

24957200-9

Добавки за цимент, хоросан или бетон

24958000-4

Химически продукти, използвани в петролодобивната и газодобивната промишленост

24958100-5

Химически продукти, използвани в забоя на сондажните шахти

24958200-6

Коагулационни вещества

24958300-7

Химически продукти на основата на глинести разтвори

24958400-8

Ампули с гел за набиване на експлозиви

24959000-1

Аерозоли и химически продукти с дисковидна форма

24959100-2

Аерозоли

24959200-3

Химически субстанции с дисковидна форма

24960000-1

Различни химически продукти

24961000-8

Радиаторни течности

24962000-5

Химически продукти, използвани за обработка на вода

24963000-2

Антикорозионни продукти

24964000-9

Глицерол

24965000-6

Ензими

30000000-9

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни
пакети

30100000-0

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

30110000-3

Машини за текстообработка

30111000-0

Текстообработватели

30120000-6

Оборудване за фотокопиране и за офсетов печат

30121000-3

Фотокопирни машини и устройства за термокопиране

30121100-4

Фотокопирни машини

30121200-5

Фотокопирно оборудване

30121300-6

Оборудване за репродуциране

30121400-7

Размножителни апарати

30121410-0

Факс машини

30121420-3

Цифрови предаватели

30121430-6

Цифрови дубликатори (дупринтери)

30122000-0

Машини за офсетов печат, използвани в офиса

30122100-1

Цифрови системи за офсетов печат

30122200-2

Цифрово оборудване за офсетов печат

30123000-7

Машини, използвани в офиса

30123100-8

Устройства за автоматично подпечатване
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30123200-9

Банкомати

30123300-0

Размножителни апарати, работещи с восъчна хартия

30123400-1

Машини за сгъване на хартия

30123500-2

Перфориращи машини

30123600-3

Машини за обработване на монети

30123610-6

Машини за сортиране на монети

30123620-9

Машини за преброяване на монети

30123630-2

Машини за опаковане на монети на фишеци

30124000-4

Части и аксесоари за офис техника

30124100-5

Фюзери

30124110-8

Фюзерно масло

30124120-1

Почистваща бърсалка за фюзер

30124130-4

Лампи за фюзер

30124140-7

Почистващ тампон за фюзер

30124150-0

Филтри за фюзер

30124200-6

Фюзер китове

30124300-7

Барабани за офис машини

30124400-8

Кутии с телчета за телбод

30124500-9

Принадлежности за скенер

30124510-2

Устройства (ендорсери) за машинен печат на подписи и равностойни

30124520-5

Подавач на документи за скенер

30124530-8

Адаптери за сканиране на прозрачни материали

30125000-1

Части и принадлежности за фотокопирни машини

30125100-2

Касети с тонер

30125110-5

Тонер за лазерни принтери/факс машини

30125120-8

Тонер за фотокопирни машини

30125130-1

Тонер за изчислителни, научноизследователски и документационни центрове

30130000-9

Оборудване за пощенски клон

30131000-6

Оборудване за зала за обработване на пощенски пратки

30131100-7

Машини за сгъване на хартия или пликове

30131200-8

Машини за поставяне в пликове

30131300-9

Машини за адресиране на пощенски пратки

30131400-0

Машини за подпечатване с пощенско клеймо

30131500-1

Машини за отваряне на пощенска кореспонденция

30131600-2

Машини за подпечатване на пощенска кореспонденция

30131700-3

Машини за унищожаване на пощенски марки с клеймо и други подобни

30131800-4

Машини за облепване с пощенски марки

30132000-3

Оборудване за сортиране

30132100-4

Оборудване за сортиране на пощенски пратки

30132200-5

Банкнотоброячни машини

30132300-6

Сортери

30133000-0

Оборудване за изпращане на пощенски пратки

30133100-1

Оборудване за изпращане на голям брой пощенски пратки

30140000-2

Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство

30141000-9

Калкулатори
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30141100-0

Джобни калкулатори

30141200-1

Настолни калкулатори

30141300-2

Калкулатори с лента

30141400-3

Сметачни машини (автоматични)

30142000-6

Изчислителни машини за водене на счетоводство и касови апарати с фискална памет

30142100-7

Изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство

30142200-8

Каси с фискална памет

30144000-0

Машини от типа на калкулаторите

30144100-1

Машина за таксуване на пощенски пратки

30144200-2

Автомати за продажба на билети

30144300-3

Машини за преброяване на превозни средства

30144400-4

Автоматично заплащане на такса за ползване на автомагистрала

30145000-7

Части и аксесоари за калкулатори

30145100-8

Ролки за калкулатори

30150000-5

Пишещи машини

30151000-2

Електронни пишещи машини

30152000-9

Части и аксесоари за пишещи машини

30160000-8

Магнитни карти

30161000-5

Кредитни карти

30162000-2

Смарткарти

30163000-9

Кредитни разплащателни карти

30163100-0

Карти за покупка на гориво

30170000-1

Машини за етикетиране

30171000-8

Машини датници или номератори

30172000-5

Машини за отпечатване на документи за самоличност

30173000-2

Машини (пистолети) за поставяне на етикети

30174000-9

Машини за производство на етикети

30175000-6

Устройства за поставяне на надписи

30176000-3

Печатащо устройство с модул за релефен печат

30177000-0

Системи за автоматично етикетиране

30178000-7

Системи за полуавтоматично етикетиране

30179000-4

Устройства за подаване на етикети

30180000-4

Машини за подписване и попълване на чекове

30181000-1

Машини за подписване на чекове

30182000-8

Машини за попълване на чекове

30190000-7

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

30191000-4

Офис оборудване, без мебелировка

30191100-5

Оборудване за сортиране на документи

30191110-8

Въртящи се класьори за карти

30191120-1

Поставки за списания

30191130-4

Клипбордове (твърди поставки за листове с клипс)

30191140-7

Принадлежности за установяване на самоличността

30191200-6

Ретропрожекционни апарати

30191400-8

Устройства за унищожаване на документи

30192000-1

Принадлежности за офиса
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30192100-2

Гуми за триене

30192110-5

Продукти за оставяне на мастилен отпечатък

30192111-2

Намастилени тампони

30192112-9

Мастило за отпечатващи машини

30192113-6

Пълнители с мастило

30192121-5

Химикалки

30192122-2

Писалки

30192123-9

Флумастери

30192124-6

Химикалки от тип флумастер

30192125-3

Маркери

30192126-0

Маркери за чертане (рапидографи)

30192127-7

Поставки за химикалки

30192130-1

Моливи

30192131-8

Пиромоливи

30192132-5

Резервни графити (мини) за автоматични моливи

30192133-2

Острилки за моливи

30192134-9

Поставки за моливи

30192150-7

Датници

30192151-4

Печати за подпечатване (на документи)

30192152-1

Номератори

30192153-8

Печати с текст

30192154-5

Резервни тампони за печати

30192155-2

Настолни поставки за печати

30192160-0

Коректори

30192170-3

Табла за съобщения

30192200-3

Рулетки

30192300-4

Намастилени ленти

30192310-7

Ленти за пишещи машини

30192320-0

Ленти за принтери

30192330-3

Ленти и барабани за калкулатори

30192340-6

Ленти за факс машини

30192350-9

Ленти за касови апарати с фискална памет

30192400-5

Принадлежности за репрографска дейност

30192500-6

Прозрачни подложки за ретропрожекционни апарати

30192600-7

Чертожни дъски

30192700-8

Книжарски стоки

30192800-9

Самозалепващи се етикети

30192900-0

Средства за коригиране

30192910-3

Коригиращ филм или лента

30192920-6

Коригираща течност

30192930-9

Коригиращи маркери

30192940-2

Резервни пълнители за коригиращи маркери

30192950-5

Електрически гуми

30193000-8

Органайзери и принадлежности

30193100-9

Настолни органайзери с чекмеджета
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30193200-0

Настолни контейнери (тави) или органайзери

30193300-1

Окачени органайзери

30193400-2

Книгодържатели

30193500-3

Стойка за печатни материали

30193600-4

Поставки за календар-бележници или календари

30193700-5

Кутия за папки с документи

30193800-6

Стойки за хартиени съобщения

30193900-7

Стойки за листове

30194000-5

Чертожни принадлежности

30194100-6

Чертожни линии (шаблони)

30194200-7

Чертожни пунктири, ленти и фолио

30194210-0

Чертожни пунктири или ленти

30194220-3

Чертожно фолио

30194300-8

Комплект чертожни инструменти, набор от чертожни материали и чертожна хартия

30194310-1

Комплект чертожни инструменти или набор от чертожни материали

30194320-4

Чернова хартия

30194400-9

Покривало за чертожна маса

30194500-0

Помощни средства за изписване на чертожни надписи

30194600-1

Транспортири

30194700-2

Шаблони

30194800-3

Т-образни линеали и триъгълници

30194810-6

Т-образни линеали

30194820-9

Триъгълници

30194900-4

Защитни покривала за работните места

30195000-2

Табла

30195100-3

Табла за планиране или принадлежности

30195200-4

Електронни табла или принадлежности

30195300-5

Табла с надписи или принадлежности

30195400-6

Табла със сухо изтриване или принадлежности

30195500-7

Табла, върху които се пише с тебешир, или принадлежности

30195600-8

Табла за обявления или принадлежности

30195700-9

Набори за почистване на таблà или принадлежности

30195800-0

Окачени релси или поставки

30195900-1

Бели дъски и магнитни дъски

30195910-4

Бели дъски

30195911-1

Принадлежности за бели дъски

30195912-8

Стативи за бели дъски

30195913-5

Стативи за флипчартове

30195920-7

Магнитни дъски

30195921-4

Изтриващи средства за магнитни дъски

30196000-9

Системи за планиране

30196100-0

Тефтери за планиране на заседания

30196200-1

Бележници или резервни листове за делови срещи

30196300-2

Кутия за напомнящи съобщения

30197000-6

Дребно офис оборудване
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30197100-7

Телчета за телбод, карфици, кабърчета

30197110-0

Скоби

30197120-3

Тапицерски гвоздеи

30197130-6

Кабърчета

30197200-8

Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери

30197210-1

Папки с пръстени за захващане на страниците

30197220-4

Кламери

30197221-1

Кламеродържател

30197300-9

Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори

30197310-2

Приспособления за отваряне на писма

30197320-5

Телбод машинки

30197321-2

Антителбод

30197330-8

Перфоратори

30197400-0

Гъба за навлажняване на пощенски марки

30197500-1

Червен восък

30197510-4

Принадлежности за червен восък

30197600-2

Третирана хартия и картон

30197610-5

Композитна хартия и картон

30197620-8

Хартия за писане

30197621-5

Блоклиста за флипчарт

30197630-1

Хартия за печатане

30197640-4

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране

30197641-1

Термографична хартия

30197642-8

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

30197643-5

Фотокопирна хартия

30197644-2

Ксерографска хартия

30197645-9

Карта за печатане

30198000-3

Лотарийни автомати

30198100-4

Ротативки (слот-машини)

30199000-0

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

30199100-1

Индиго, самокопирна хартия, восъчна хартия и неиндигирана хартия

30199110-4

Индиго

30199120-7

Самокопирна хартия

30199130-0

Неиндигирана хартия

30199140-3

Восъчна хартия

30199200-2

Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички

30199210-5

Пощенски карти

30199220-8

Неилюстровани пощенски картички

30199230-1

Пощенски пликове

30199240-4

Набор от пощенски принадлежности

30199300-3

Щампована или перфорирана хартия

30199310-6

Щампована или перфорирана хартия за печатане

30199320-9

Щампована или перфорирана хартия за писма

30199330-2

Безконечна хартия за компютърни принтери

30199340-5

Безконечна хартия за формуляри

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

30199400-4

Гумирана хартия или хартия с лепилен слой

30199410-7

Самозалепваща хартия

30199500-5

Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия

30199600-6

Канцеларски разделители

30199700-7

Печатни артикули от хартиената промишленост с изключение на формулярите

30199710-0

Отпечатани пликове

30199711-7

Отпечатани пликове с адресен прозорец

30199712-4

Отпечатани пликове без адресен прозорец

30199713-1

Отпечатани пликове за рентгенови снимки

30199720-3

Хартия за писма

30199730-6

Визитни картички

30199731-3

Визитници

30199740-9

Благодарствени картички

30199750-2

Купони

30199760-5

Етикети

30199761-2

Етикети с баркод

30199762-9

Етикети за багажи

30199763-6

Етикети против кражба

30199770-8

Купони за храна

30199780-1

Подложка за писане (от кожа или попивателна хартия)

30199790-4

Часови разписания

30199791-1

Закачено на стената работно време

30199792-8

Календари

30199793-5

Стойка за календар-бележник

30200000-1

Компютърно оборудване и принадлежности

30210000-4

Машини за обработване на данни (хардуер)

30211000-1

Централен процесорен блок за обработка на информация

30211100-2

Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)

30211200-3

Оборудване за централен процесорен блок

30211300-4

Компютърни платформи

30211400-5

Компютърни конфигурации

30211500-6

Централен процесор (CPU) или процесори

30212000-8

Хардуер за миникомпютри

30212100-9

Централни процесорни блокове за миникомпютри

30213000-5

Персонални компютри

30213100-6

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

30213200-7

Таблетен компютър

30213300-8

Настолен компютър

30213400-9

Централни процесорни блокове за персонални компютри

30213500-0

Джобни компютри

30214000-2

Компютърни работни станции

30215000-9

Хардуер за микрокомпютри

30215100-0

Централни процесорни блокове за микрокомпютри

30216000-6

Магнитни или оптични четящи устройства

30216100-7

Оптични четящи устройства
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30216110-0

Скенери за компютри

30216120-3

Оборудване за оптическо разпознаване на символи

30216130-6

Четящи устройства за баркодове

30216200-8

Четящи устройства за магнитни карти

30216300-9

Четящи устройства за перфокарти

30220000-7

Оборудване за цифрова картография

30221000-4

Цифрови кадастрални планове

30230000-0

Компютърно оборудване

30231000-7

Компютърни екрани и конзоли

30231100-8

Компютърни терминали

30231200-9

Конзоли

30231300-0

Дисплеи

30231310-3

Плоски дисплеи

30231320-6

Монитори с тактилен екран

30232000-4

Периферни устройства

30232100-5

Принтери и плотери

30232110-8

Лазерни принтери

30232120-1

Матрични принтери

30232130-4

Цветни принтери за отпечатване на текст и графика

30232140-7

Плотери

30232150-0

Мастиленоструйни принтери

30232600-0

Устройства за кодиране на информация

30232700-1

Команден централен процесорен блок

30233000-1

Записващи и четящи устройства

30233100-2

Запомнящи устройства

30233110-5

Запомнящи устройства с магнитна карта

30233120-8

Запомнящи устройства с магнитна лента

30233130-1

Запомнящи устройства с магнитен диск

30233131-8

Устройства с гъвкави дискове

30233132-5

Устройства с твърд диск

30233140-4

Запомнящи устройства с памет с избирателен достъп

30233141-1

Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

30233150-7

Устройства с оптичен диск

30233151-4

Четящо и/или записващо устройство за компактдискове (CD)

30233152-1

Четящо и/или записващо устройство за универсални цифрови дискове (DVD)

30233153-8

Четящо и/или записващо устройство за компактдискове (CD) и универсални цифрови дискове (DVD)

30233160-0

Поточни лентови устройства

30233161-7

Оборудване за работа с касети

30233170-3

Каруселен механизъм

30233180-6

Записващи устройства с флашпамет

30233190-9

Контролер на дискови устройства

30233300-4

Четящи устройства за смарткарти (карти с вградени микропроцесорни чипове)

30233310-7

Четящи устройства за пръстови отпечатъци

30233320-0

Комбинирани четящи устройства за смарткарти и пръстови отпечатъци

30234000-8

Носители за съхраняване на информация

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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30234100-9

Магнитни дискове

30234200-0

Оптични дискове

30234300-1

Компактдискове (CD)

30234400-2

Универсални цифрови дискове (DVD)

30234500-3

Носители за съхраняване на данни

30234600-4

Флашпамети

30234700-5

Магнитни ленти

30236000-2

Различни видове компютърен хардуер

30236100-3

Оборудване за разширение на памет

30236110-6

Памет с произволен достъп (RAM)

30236111-3

Динамична памет с произволен достъп (DRAM)

30236112-0

Статична памет с произволен достъп (SRAM)

30236113-7

Синхронизирана динамична памет с произволен достъп (SDRAM)

30236114-4

Динамична Rambus памет с произволен достъп (RDRAM)

30236115-1

Синхронизирана графична памет с произволен достъп (SGRAM)

30236120-9

Постоянна памет (само за четене) (ROM)

30236121-6

Програмируема постоянна памет (PROM)

30236122-3

Изтриваема програмируема постоянна памет (EPROM)

30236123-0

Електронно изтриваема програмируема постоянна памет (EEPROM)

30236200-4

Оборудване за обработка на данни

30237000-9

Части, аксесоари и принадлежности за компютри

30237100-0

Модули и части за компютри

30237110-3

Мрежови интерфейси

30237120-6

Компютърни портове

30237121-3

Серийни инфрачервени портове

30237130-9

Компютърни карти (платки)

30237131-6

Електронни карти (платки)

30237132-3

Интерфейси с универсална серийна шина (USB)

30237133-0

Международна асоциация за карти за памет, предназначени за персонални компютри

30237134-7

Графични ускорители

30237135-4

Карти за мрежов интерфейс

30237136-1

Звукови карти

30237140-2

Дънни платки

30237200-1

Компютърни аксесоари

30237210-4

Противоотражателни екрани

30237220-7

Подложки на компютърни мишки

30237230-0

Пластини, закриващи празни разширителни слотове на компютърен блок

30237240-3

Уебкамери

30237250-6

Почистващи принадлежности за компютри

30237251-3

Почистващи комплекти за компютри

30237252-0

Ръчни пистолети за продухване и почистване на частите със струя въздух под налягане

30237253-7

Прахозащитни калъфи за компютърно оборудване

30237260-9

Конзоли за закрепване на монитора на стена

30237270-2

Чанти за преносими компютри

30237280-5

Захранващи устройства

L 74/49

L 74/50
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30237290-8

Щадящи китките подложки за клавиатура

30237295-3

Защитни калъфи за клавиатура

30237300-2

Компютърни принадлежности

30237310-5

Касети с постоянна памет, съдържащи комплекти с шрифтове за принтери

30237320-8

Дискети

30237330-1

Касети за цифров звукозапис (цифрови аудиокасети) (DAT)

30237340-4

Касети за магнитни ленти с цифров линеен запис (DLT)

30237350-7

Касети с данни

30237360-0

Касети за лентови устройства (LTO)

30237370-3

Касети за записване

30237380-6

CD-ROM дискове

30237400-3

Принадлежности за въвеждане на данни

30237410-6

Компютърна мишка

30237420-9

Джойстикове

30237430-2

Електронни писалки

30237440-5

Мишки вид „трекбол“ (трасираща топка)

30237450-8

Графични таблети

30237460-1

Компютърни клавиатури

30237461-8

Програмируеми клавиатури

30237470-4

Брайлови клавиатури

30237475-9

Електрически датчици

30237480-7

Устройства за въвеждане на данни

30238000-6

Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека

31000000-6

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

31100000-7

Електрически двигатели, генератори и трансформатори

31110000-0

Електрически двигатели

31111000-7

Адаптери

31120000-3

Генератори

31121000-0

Електрогенериращи агрегати

31121100-1

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез компресия

31121110-4

Преобразуватели на енергията

31121111-1

Ротационни електрически преобразуватели

31121200-2

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване

31121300-3

Аерогенератори

31121310-6

Устройства за получаване на електричество от вятърна енергия

31121320-9

Вятърни турбини

31121330-2

Вятърни турбогенератори

31121331-9

Ротори за турбини

31121340-5

Конструкция на устройства за получаване на електричество от вятърна енергия

31122000-7

Електрогенераторни агрегати

31122100-8

Топлинни елементи

31124000-1

Паров турбогенератор и съоръжения, свързани с него

31124100-2

Турбогенераторни електроагрегати

31124200-3

Устройства за контрол на турбинни генератори

31126000-5

Динама

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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31127000-2

Авариен генератор

31128000-9

Турбогенератор

31130000-6

Алтернатори

31131000-3

Монофазни двигатели

31131100-4

Устройства за задействане или регулиране на работа

31131200-5

Аноди

31132000-0

Многофазни двигатели

31140000-9

Охладителни кули

31141000-6

Водоохладители

31150000-2

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби

31151000-9

Статични преобразуватели на енергията

31153000-3

Токоизправители

31154000-0

Източници на непрекъсваемо електрическо захранване

31155000-7

Инвертори

31156000-4

Прекъсваемо захранване с електрическа енергия

31157000-1

Индуктори

31158000-8

Зареждащи устройства

31158100-9

Зареждащи устройства за акумулаторни батерии

31158200-0

Компресор

31158300-1

Турбокомпресор

31160000-5

Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори

31161000-2

Части за електрически двигатели и генератори

31161100-3

Системи за възбуждане

31161200-4

Системи за охлаждане на газ

31161300-5

Ротори на генератори

31161400-6

Системи за топлообмен на реактори с първичен контур

31161500-7

Системи с масло, осигуряващо непропускливост

31161600-8

Системи с водно охлаждане на статори

31161700-9

Части за парогенераторни котли

31161800-0

Части за газгенератори

31161900-1

Системи за регулиране на напрежение

31162000-9

Части за трансформатори, индуктори и статични преобразуватели на енергията

31162100-0

Части за кондензатори

31170000-8

Трансформатори

31171000-5

Трансформатори с течен диелектрик

31172000-2

Трансформатори на напрежение

31173000-9

Измервателен трансформатор

31174000-6

Захранващи трансформатори

31200000-8

Уреди за разпределение и управление на електричество

31210000-1

Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги

31211000-8

Табла и кутии със стопяеми предпазители

31211100-9

Табла за електрически контрол

31211110-2

Командни табла

31211200-0

Кутии със стопяеми предпазители

31211300-1

Стопяеми предпазители

L 74/51

L 74/52
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31211310-4

Предпазители

31211320-7

Стопяеми вложки на предпазители

31211330-0

Стопяеми жици на предпазители

31211340-3

Контактни клеми за предпазители

31212000-5

Изключватели

31212100-6

Окачени прекъсвачи

31212200-7

Тестери на електрически вериги

31212300-8

Магнитни предпазители

31212400-9

Миниатюрни предпазители

31213000-2

Оборудване за разпределение на електричество

31213100-3

Разпределителни кутии

31213200-4

Разпределителни трансформатори

31213300-5

Кутии за кабелно разпределение

31213400-6

Система за разпределение

31214000-9

Апаратура за комутация

31214100-0

Прекъсвачи

31214110-3

Секционни разединители

31214120-6

Заземяващ прекъсвач

31214130-9

Аварийни прекъсвачи

31214140-2

Прекъсвачи с регулиране на интензитета на светене

31214150-5

Барабанни превключватели

31214160-8

Мембранни превключватели за налягане

31214170-1

Це-ка ключ

31214180-4

Плъзгащи превключватели

31214190-7

Краен изключвател

31214200-1

Разединител

31214300-2

Оборудване за прекъсване, поставяно извън сградата

31214400-3

Секционен прекъсвач със стопяем предпазител

31214500-4

Електрически табла

31214510-7

Разпределителни табла

31214520-0

Табло за средновисоко напрежение

31215000-6

Ограничители на напрежението

31216000-3

Гръмоотводи

31216100-4

Оборудване за предпазване от мълнии

31216200-5

Мълниеотвод

31217000-0

Високочестотни електрически филтри

31218000-7

Шини с голямо сечение, свързващи електрогенератора с разпределителната мрежа

31219000-4

Предпазни кожуси

31220000-4

Компоненти на електрически вериги

31221000-1

Електрически релета

31221100-2

Силови релета

31221200-3

Релета с общо предназначение

31221300-4

Релета с цокли

31221400-5

Променливотокови релета

31221500-6

Живачни релета

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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31221600-7

Релета за време

31221700-8

Максималнотокови релета

31223000-5

Фасунги за лампи

31224000-2

Връзки и контактни елементи

31224100-3

Щепсели и контакти

31224200-4

Коаксиални конектори

31224300-5

Разклонителни кутии

31224400-6

Съединителни кабели

31224500-7

Клеми

31224600-8

Атенюатори

31224700-9

Кутии за съединяване на електроуреди с лустерклеми

31224800-0

Комплекти за свързване на кабели

31224810-3

Удължителни кабели

31230000-7

Части за уреди за разпределение или управление на електричество

31300000-9

Изолирани жици и кабели

31310000-2

Електрически мрежи

31311000-9

Мрежови връзки

31320000-5

Кабели за разпределение на електричество

31321000-2

Електрически линии

31321100-3

Въздушни електрически линии

31321200-4

Кабел за ниско и средновисоко напрежение

31321210-7

Кабел за ниско напрежение

31321220-0

Кабел за средновисоко напрежение

31321300-5

Кабел за високо напрежение

31321400-6

Кабел за полагане под вода

31321500-7

Кабел за полагане на морското дъно

31321600-8

Екраниран кабел

31321700-9

Кабел, използван за сигнализация

31330000-8

Коаксиални кабели

31340000-1

Аксесоари с изолация за кабели

31341000-8

Кабелни намотки с изолация

31342000-5

Кабелни отвеждащи проводници с изолация

31343000-2

Кабелни съединители с изолация

31344000-9

Изолирани кутии за херметизиране на кабелни връзки

31350000-4

Електрически проводници за предаване на данни и извършване на контрол

31351000-1

Електрически проводници за системи за контрол на достъп

31400000-0

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

31410000-3

Електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

31411000-0

Алкални батерии

31420000-6

Електрически батерии, съдържащи няколко галванични елемента

31421000-3

Оловни батерии

31422000-0

Групи от батерии

31430000-9

Електрически акумулатори

31431000-6

Оловни акумулатори

31432000-3

Никел-кадмиеви акумулатори
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31433000-0

Желязо-никелови акумулатори

31434000-7

Литиеви акумулатори

31440000-2

Батерии

31500000-1

Осветителни уреди и електрически лампи

31510000-4

Електрически лампи с нажежаема жичка

31511000-1

Фарове, представляващи капсуловано осветително тяло с нажежаеми жички

31512000-8

Халогенни лампи с нажежаема жичка, с волфрам

31512100-9

Халогенни крушки с тръбна колба

31512200-0

Халогенни крушки, двущифтови

31512300-1

Халогенни крушки, дихроични

31514000-2

Газоразрядни лампи

31515000-9

Ултравиолетови излъчватели

31516000-6

Инфрачервени излъчватели

31517000-3

Дъгови лампи

31518000-0

Сигнализационни светлини

31518100-1

Прожектори

31518200-2

Оборудване за аварийно осветяване

31518210-5

Лампи от вида на газените

31518220-8

Осветителни тръби

31518300-3

Осветителни тела, поставяни на покрив

31518500-5

Лампи с живачни пари

31518600-6

Насочваеми прожектори

31519000-7

Лампи с нажежаеми жички и неонови лампи

31519100-8

Лампи с нажежаеми жички

31519200-9

Неонови лампи

31520000-7

Лампи и осветителни уреди

31521000-4

Лампи

31521100-5

Настолни работни лампи

31521200-6

Осветителни тела с вертикална подова опора

31521300-7

Електрически преносими лампи

31521310-0

Светлинни сигнализатори

31521320-3

Фенерчета

31521330-6

Презареждащи се преносими електрически лампи

31522000-1

Декоративни лампи за коледни елхи

31523000-8

Светлинни фирмени и указателни табели

31523100-9

Рекламни неонови осветителни тела

31523200-0

Табла с постоянен текст

31523300-1

Светлинни указателни табелки

31524000-5

Плафониери или стенни аплици

31524100-6

Фитинги за плафониери

31524110-9

Лампи за операционни зали

31524120-2

Плафониери

31524200-7

Принадлежности за стенни аплици

31524210-0

Стенни аплици

31527000-6

Спотове (осветително тяло с насочен светлинен поток)
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31527200-8

Външно осветление

31527210-1

Фенери

31527260-6

Осветителни системи

31527270-9

Кейово осветление

31527300-9

Битово осветление

31527400-0

Подводни осветителни тела

31530000-0

Части за лампи и осветителни уреди

31531000-7

Осветителни крушки

31531100-8

Електроннолъчеви тръби

31532000-4

Части за осветителни лампи и аксесоари

31532100-5

Тръбни лампи

31532110-8

Лампи с луминесцентни тръби

31532120-1

Компактни лампи с луминесцентни тръби

31532200-6

Пръстенообразни лампи

31532210-9

Пръстенообразни луминесцентни лампи

31532300-7

Сферични лампи

31532310-0

Компактни луминесцентни сферични лампи

31532400-8

Цокли на лампи

31532500-9

Стартери за лампи

31532510-2

Стартери за луминесцентни лампи

31532600-0

Дросели за лампи

31532610-3

Дросели за луминесцентни лампи

31532700-1

Абажури

31532800-2

Рамена на лампи

31532900-3

Флуоресцентни лампи

31532910-6

Флуоресцентни тръби

31532920-9

Крушки и флуоресцентни лампи

31600000-2

Електрическо оборудване

31610000-5

Електрическо оборудване за двигатели и превозни средства

31611000-2

Комплекти за окабеляване

31612000-9

Предварително сглобено окабеляване за двигатели

31612200-1

Стартери

31612300-2

Електрическо оборудване за сигнализация за двигатели

31612310-5

Указатели с мигаща светлина

31620000-8

Уреди за звукова или визуална сигнализация

31625000-3

Устройства за оповестяване при наличие на влизане чрез взлом или пожар

31625100-4

Системи за откриване на възникнал пожар

31625200-5

Системи за алармиране при възникнал пожар

31625300-6

Системи за оповестяване при наличие на влизане чрез взлом

31630000-1

Магнити

31640000-4

Машини и апарати със специфична функция

31642000-8

Уреди за електронна детекция

31642100-9

Детектори за метални тръби

31642200-0

Детектори за мини

31642300-1

Детектори за пластмаси
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31642400-2

Детектори за неметални предмети

31642500-3

Детектори за дървесина

31643000-5

Ускорители на частици

31643100-6

Линейни ускорители

31644000-2

Различни устройства за записване на данни

31645000-9

Електрически билярди

31650000-7

Части, използвани за изолация

31651000-4

Електроизолационни ленти (изолирбанд)

31660000-0

Графитни електроди

31670000-3

Електрически части за машини или уреди

31671000-0

Стъклени кожуси и катодни тръби

31671100-1

Стъклени кожуси

31671200-2

Катодни тръби

31680000-6

Електрически принадлежности и аксесоари

31681000-3

Електрически аксесоари

31681100-4

Електрически контакти

31681200-5

Електрически помпи

31681300-6

Електрически схеми

31681400-7

Електрически компоненти

31681410-0

Електрически материали

31681500-8

Устройства за презареждане

31682000-0

Приспособления за захранване с електричество

31682100-1

Електрически кутии

31682110-4

Капаци на електрически кутии

31682200-2

Инструментални табла

31682210-5

Инструменти и оборудване за управление и контрол

31682220-8

Смесителни табла

31682230-1

Табла с графичен екран

31682300-3

Оборудване за средновисоко напрежение

31682310-6

Табла за средновисоко напрежение

31682400-4

Надземно електрическо оборудване

31682410-7

Опори за поддържане на надземни кабели

31682500-5

Аварийно електрическо оборудване

31682510-8

Системи за аварийно електрическо захранване

31682520-1

Системи за аварийно спиране

31682530-4

Аварийно електрическо захранване

31682540-7

Оборудване на подстанция

31700000-3

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

31710000-6

Електронно оборудване

31711000-3

Електронни принадлежности

31711100-4

Електронни компоненти

31711110-7

Приемо-предавателни устройства

31711120-0

Преобразуватели на енергия (трансдуктори)

31711130-3

Съпротивления

31711131-0

Електрически съпротивления
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31711140-6

Електроди

31711150-9

Електрически кондензатори

31711151-6

Постоянни (нерегулируеми) кондензатори

31711152-3

Променливи или регулируеми кондензатори

31711154-0

Кондензаторни батерии

31711155-7

Кондензаторни вериги

31711200-5

Електронни индикаторни табла

31711300-6

Електронни системи за регистриране на време

31711310-9

Система за отчитане на присъствие и продължителност на изработено време

31711400-7

Електронни лампи и тръби

31711410-0

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници

31711411-7

Телевизионни предавателни тръби

31711420-3

Свръхвисокочестотни тръби и оборудване

31711421-0

Магнетрони

31711422-7

Свръхвисокочестотно оборудване

31711423-4

Микровълново радиооборудване

31711424-1

Клистрони

31711430-6

Електронни лампи

31711440-9

Приемателни или усилвателни тръби

31711500-8

Части за електронни модули

31711510-1

Части за електрически кондензатори

31711520-4

Части за електрически съпротивления, реостати и потенциометри

31711530-7

Части за електронни лампи и тръби

31712000-0

Микроелектронни машини и уреди и микросистеми

31712100-1

Микроелектронни машини и уреди

31712110-4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

31712111-1

Телефонни карти

31712112-8

SIM карти

31712113-5

Карти с чипове

31712114-2

Електронни интегрални схеми

31712115-9

Микрокомплекти

31712116-6

Микропроцесори

31712117-3

Корпуси на интегрални схеми

31712118-0

Цокли или гнезда за интегрални схеми

31712119-7

Капаци за интегрални схеми

31712200-2

Микросистеми

31712300-3

Печатни платки

31712310-6

Печатни платки, с елементи

31712320-9

Печатни платки, без елементи

31712330-2

Полупроводници

31712331-9

Фотоелементи

31712332-6

Тиристори

31712333-3

Диаци

31712334-0

Триаци (симистори)

31712335-7

Оптрони

L 74/57

L 74/58

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

31712336-4

Кварцови резонатори

31712340-5

Диоди

31712341-2

Светодиоди

31712342-9

СВЧ-диоди или сигнални диоди

31712343-6

Ценерови диоди

31712344-3

Диоди на Шотки

31712345-0

Тунелни диоди

31712346-7

Фотодиоди

31712347-4

Мощни диоди или диоди за слънчеви панели

31712348-1

Лазерни диоди

31712349-8

Радиочестотни диоди

31712350-8

Транзистори

31712351-5

Фототранзистори

31712352-2

Полеви транзистори (FET)

31712353-9

Полеви MOS-транзистори (MOSFET)

31712354-6

Транзисторни кристали

31712355-3

Биполярни Дарлингтон или радиочестотни транзистори

31712356-0

Еднопреходни транзистори

31712357-7

Биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT)

31712358-4

Полеви транзистори с p-n преход (JFET)

31712359-1

Биполярни транзистори с p-n преход (BJT)

31712360-1

Монтирани пиезоелектрични кристали

31720000-9

Електромеханично оборудване

31730000-2

Електротехническо оборудване

31731000-9

Електротехнически принадлежности

31731100-0

Модули

32000000-3

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване

32200000-5

Устройства за излъчване на радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия

32210000-8

Оборудване за радиоразпръскване или телевизия

32211000-5

Оборудване за извършване на радиоразпръскване или телевизия

32220000-1

Апарати за излъчване на телевизионен сигнал, без приемателен апарат

32221000-8

Радиомаяци

32222000-5

Устройства за кодиране на видеосигнали

32223000-2

Устройства за предаване на видеосигнал

32224000-9

Устройства за излъчване на телевизионен сигнал

32230000-4

Предавателни апарати за радиоизлъчване с вграден приемателен апарат

32231000-1

Апарати за затворена телевизионна система

32232000-8

Оборудване за видеоконферентна връзка

32233000-5

Междинни радиочестотни станции

32234000-2

Телевизионни камери за затворена телевизионна система

32235000-9

Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа

32236000-6

Радиотелефони

32237000-3

Радиостанции с малък обхват (уоки-токи)

32240000-7

Телевизионни камери
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32250000-0

Мобилни телефони

32251000-7

Телефони за леки автомобили

32251100-8

Комплект слушалка с микрофон, позволяващ работа със свободни ръце

32252000-4

Телефони тип GSM

32252100-5

Мобилни телефони с комплект „свободни ръце“

32252110-8

Мобилни телефони с комплект „свободни ръце“ (безжични)

32260000-3

Оборудване за предаване на данни

32270000-6

Устройства за предаване на информация в цифров вид

32300000-6

Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

32310000-9

Приемници на радиоизлъчване

32320000-2

Телевизионно и аудиовизуално оборудване

32321000-9

Оборудване за телевизионно прожектиране

32321100-0

Филмови и видеоустройства

32321200-1

Аудиовизуална екипировка

32321300-2

Аудиовизуално оборудване

32322000-6

Мултимедийно оборудване

32323000-3

Видеомонитори

32323100-4

Цветни видеомонитори

32323200-5

Монохромни видеомонитори

32323300-6

Видеооборудване

32323400-7

Оборудване за видеовъзпроизвеждане

32323500-8

Система за видеонаблюдение

32324000-0

Телевизионни приемници

32324100-1

Цветни телевизионни приемници

32324200-2

Монохромни телевизионни приемници

32324300-3

Телевизионно оборудване

32324310-6

Спътникови антени

32324400-4

Телевизионни антени

32324500-5

Видеотунери

32324600-6

Цифрови TV-декодери

32330000-5

Апарати за записване и възпроизвеждане на образ и звук

32331000-2

Грамофонни приставки (грамофони дек)

32331100-3

Грамофони

32331200-4

Касетофони

32331300-5

Устройства за възпроизвеждане на звук

32331500-7

Записващи устройства

32331600-8

Възпроизвеждащи устройства за MP3

32332000-9

Записващи устройства с магнитна лента

32332100-0

Диктофони

32332200-1

Телефонни секретари

32332300-2

Устройства за записване на звук

32333000-6

Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане

32333100-7

Апарати за записване на образ и звук

32333200-8

Видеокамери с вградени устройства за възпроизвеждане
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32333300-9

Устройства за възпроизвеждане на образ и звук

32333400-0

Видеоплеъри

32340000-8

Микрофони и високоговорители

32341000-5

Микрофони

32342000-2

Високоговорители

32342100-3

Слушалки тип каска (за поставяне на глава)

32342200-4

Слушалки (за поставяне на ухо/уши)

32342300-5

Комплекти микрофони и високоговорители

32342400-6

Акустични устройства

32342410-9

Оборудване за озвучаване

32342411-6

Миниговорители

32342412-3

Говорители

32342420-2

Студийни смесителни пултове

32342430-5

Системи за компресиране на речта

32342440-8

Система за гласова поща

32342450-1

Устройства за записване на глас

32343000-9

Усилватели

32343100-0

Усилватели на аудиочестоти

32343200-1

Мегафони

32344000-6

Устройства за приемане на радиотелефония или радиотелеграфия

32344100-7

Джобни приемници на повиквания и пейджингови съобщения

32344110-0

Система за записване на глас

32344200-8

Радиоприемници

32344210-1

Радиооборудване

32344220-4

Приемници на пейджингови съобщения

32344230-7

Радиостанции

32344240-0

Радиорелейни станции

32344250-3

Радиоинсталации

32344260-6

Радиооборудване и оборудване за мултиплексиране

32344270-9

Система за радио- и телефонно управление

32344280-2

Преносими радиоапарати

32350000-1

Части за аудио- и видеооборудване

32351000-8

Принадлежности за аудио- и видеооборудване

32351100-9

Оборудване за видеомонтаж

32351200-0

Екрани

32351300-1

Принадлежности за звукотехническо оборудване

32351310-4

Аудиокасети

32352000-5

Антени и отражатели

32352100-6

Части за радарно и радиооборудване

32352200-7

Резервни части и аксесоари за радари

32353000-2

Носители за записване на звук, със запис

32353100-3

Плочи

32353200-4

Музикални касети

32354000-9

Филми

32354100-0

Филми за радиологична фотография (използваща йонизиращи лъчения)
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32354110-3

Филми за рентгенова фотография

32354120-6

Филми за диазоизображения

32354200-1

Кинематографски филми

32354300-2

Фотографски ленти

32354400-3

Ленти за моментално проявяване

32354500-4

Видеофилми

32354600-5

Видеокасети

32354700-6

Видеоленти

32354800-7

Тънки свиваеми лентовидни материали от пластмаса

32360000-4

Интерфони

32400000-7

Мрежи

32410000-0

Локална мрежа

32411000-7

Token-ring мрежа

32412000-4

Съобщителна мрежа

32412100-5

Далекосъобщителна мрежа

32412110-8

Интернет мрежа

32412120-1

Интранет мрежа

32413000-1

Интегрирана мрежа

32413100-2

Рутери

32415000-5

Ethernet мрежа

32416000-2

ISDN мрежа

32416100-3

ISDX мрежа

32417000-9

Мултимедийни мрежи

32418000-6

Радиомрежа

32420000-3

Мрежово оборудване

32421000-0

Мрежово окабеляване

32422000-7

Мрежови компоненти

32423000-4

Мрежови хъбове

32424000-1

Мрежова инфраструктура

32425000-8

Мрежова операционна система

32426000-5

Система за публикуване в мрежа

32427000-2

Мрежова система

32428000-9

Разширение на мрежа

32429000-6

Оборудване за телефонна мрежа

32430000-6

Глобална мрежа

32440000-9

Телеметрично и терминално оборудване

32441000-6

Телеметрично оборудване

32441100-7

Система за телеметрично наблюдение

32441200-8

Оборудване за телеметрия и управление

32441300-9

Система за телематика

32442000-3

Терминално оборудване

32442100-4

Съединителни платки

32442200-5

Съединителни кутии

32442300-6

Терминални емулатори

32442400-7

Терминални блокове
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32500000-8

Телекомуникационно оборудване и принадлежности

32510000-1

Система за безжична телекомуникация

32520000-4

Телекомуникационни кабели и оборудване

32521000-1

Телекомуникационни кабели

32522000-8

Телекомуникационно оборудване

32523000-5

Телекомуникационни инфраструктури

32524000-2

Телекомуникационни системи

32530000-7

Оборудване за сателитна комуникация

32531000-4

Оборудване за предаване на информация по сателит

32532000-1

Параболични антени

32533000-8

Наземни сателитни станции

32534000-5

Сателитни платформи

32540000-0

Телефонна централа

32541000-7

Оборудване за телефонни централи

32542000-4

Комутационни телефонни табла

32543000-1

Телефонни комутатори

32544000-8

Оборудване за вътрешна автоматична телефонна централа (РАВХ)

32545000-5

Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ)

32546000-2

Оборудване за цифрова телефонна комутация

32546100-3

Цифрови телефонни централи

32547000-9

Вакуумни телефонни централи

32550000-3

Телефонно оборудване

32551000-0

Телефонни кабели и оборудване, свързано с тях

32551100-1

Телефонни връзки

32551200-2

Централни телефонни станции

32551300-3

Телефонни слушалки с наушници

32551400-4

Телефонна мрежа

32551500-5

Телефонни кабели

32552000-7

Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия

32552100-8

Телефонни слушалки

32552110-1

Безжични телефони

32552120-4

Аварийни телефонни постове

32552130-7

Обществени телефони

32552140-0

Телефонно оборудване за обществени кабини

32552150-3

Телефони за лица с нарушено зрение

32552160-6

Телефони за лица с нарушен слух

32552200-9

Телепишещи устройства (телетайпи)

32552300-0

Устройства за телефонна или телеграфна комутация

32552310-3

Цифрови централни телефонни станции

32552320-6

Мултиплексорни устройства

32552330-9

Апарати за телефонна комутация

32552400-1

Устройства за конвертиране на звуковочестотни сигнали

32552410-4

Модеми

32552420-7

Честотен преобразувател

32552430-0

Оборудване за кодиране
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32552500-2

Телетекстови устройства

32552510-5

Видеотекстови терминали

32552520-8

Телексно оборудване

32552600-3

Интерфони домофони

32553000-4

Резервни части за електрически телефонни или телеграфни устройства

32560000-6

Материали с оптични влакна

32561000-3

Връзки на оптични влакна

32562000-0

Кабели с оптични влакна

32562100-1

Кабели с оптични влакна за предаване на информация

32562200-2

Телекомуникационни кабели с оптични влакна

32562300-3

Кабели с оптични влакна за предаване на данни

32570000-9

Съобщително оборудване

32571000-6

Съобщителна инфраструктура

32572000-3

Съобщителни кабели

32572100-4

Многожилни електрически съобщителни кабели

32572200-5

Съобщителни кабели с коаксиални проводници

32572300-6

Съобщителни кабели със специална употреба

32573000-0

Система за управление на съобщения

32580000-2

Оборудване за представяне на данни

32581000-9

Оборудване за комуникация на данни

32581100-0

Кабел за предаване на данни

32581110-3

Многожилен електрически кабел за предаване на данни

32581120-6

Кабел за предаване на данни с коаксиални проводници

32581130-9

Кабел за предаване на данни със специална употреба

32581200-1

Факс оборудване

32581210-4

Принадлежности и компоненти за факс оборудване

32582000-6

Носители на данни

32583000-3

Носители на данни и на глас

32584000-0

Информационни носители

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33100000-1

Медицинско оборудване

33110000-4

Оборудване за онагледяване – медицинско, зъболекарско или за ветеринарни цели

33111000-1

Апарати с Х (рентгенови) лъчи

33111100-2

Маси с Х (рентгенови) лъчи

33111200-3

Работни места за работа с рентгенови лъчи

33111300-4

Машини за проявяване на рентгенови снимки

33111400-5

Флуороскопи

33111500-6

Зъбна рентгенова фотография

33111600-7

Уреди за рентгенова фотография

33111610-0

Устройство за магнитен резонанс

33111620-3

Гама-камери

33111640-9

Термографи

33111650-2

Устройства за мамография

33111660-5

Остеодензитометри (апарати за измерване на костната плъстност)

33111700-8

Зала за ангиография

L 74/63

L 74/64

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

33111710-1

Принадлежности за ангиография

33111720-4

Уреди за ангиография

33111721-1

Уреди за цифрова ангиография

33111730-7

Принадлежности за ангиопластика

33111740-0

Уреди за ангиопластика

33111800-9

Система за рентгенова диагностика

33112000-8

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика

33112100-9

Апарати за ултразвукова диагностика на сърце

33112200-0

Ехограф

33112300-1

Ултразвукови скенери

33112310-4

Цветен доплер

33112320-7

Доплерови апарати

33112330-0

Ехоенцефалографи

33112340-3

Ехокардиографи

33113000-5

Оборудване за изобразяване с магнитен резонанс

33113100-6

Скенери с магнитен резонанс

33113110-9

Скенери с ядрено-магнитен резонанс

33114000-2

Уреди за спектроскопия

33115000-9

Уреди за томография

33115100-0

CT скенери

33115200-1

CAT скенери

33120000-7

Записващи системи и уреди за изследвания

33121000-4

Амбулаторна дълговременна записваща система

33121100-5

Електроенцефалографи

33121200-6

Уреди за сцинтиграфия

33121300-7

Електромиографи

33121400-8

Аудиометри

33121500-9

Електрокардиограма

33122000-1

Офталмологично оборудване

33123000-8

Оборудване за сърдечносъдово изследване

33123100-9

Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)

33123200-0

Електрокардиографски уреди

33123210-3

Система за наблюдение на сърдечната дейност

33123220-6

Ангиокардиография

33123230-9

Кардиографи

33124000-5

Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика

33124100-6

Уреди за диагностика

33124110-9

Системи за диагностика

33124120-2

Уреди за ултразвукова диагностика

33124130-5

Принадлежности за диагностика

33124131-2

Реактивни ленти

33124200-7

Апарати за радиодиагностика

33124210-0

Материали за радиодиагностика

33125000-2

Оборудване за урологично изследване

33126000-9

Стоматологично оборудване
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33127000-6

Оборудване за имунологичен анализ

33128000-3

Медицински лазер, без този за хирургични цели

33130000-0

Зъболекарски и тясно специализирани инструменти и апарати

33131000-7

Зъболекарски инструменти

33131100-8

Инструменти за зъбна хирургия

33131110-1

Зъболекарски клещи, четки, сепаратори и полиращи инструменти

33131111-8

Зъболекарски клещи

33131112-5

Четки за стоматологични цели

33131113-2

Зъболекарски сепаратори

33131114-9

Инструменти за полиране на зъбните пломби

33131120-4

Инструменти за стоматологична криохирургия, зъболекарски сонди, елеватори и екскаватори

33131121-1

Стоматологични криохирургически инструменти

33131122-8

Зъболекарски сонди

33131123-5

Зъболекарски елеватори

33131124-2

Зъболекарски екскаватори

33131130-7

Зъболекарски предпазители за пръсти и форцепси

33131131-4

Зъболекарски предпазители за пръсти

33131132-1

Зъболекарски форцепси

33131140-0

Зъболекарски огледала и инструменти за разширяване на зъбните канали

33131141-7

Зъболекарски огледала

33131142-4

Инструменти за разширяване на зъбните канали

33131150-3

Стоматологични игли за връхчетата на зъбните корени, инструменти за почистване на зъбния камък и
зъболекарска измервателна скала

33131151-0

Стоматологични игли за връхчетата на зъбните корени

33131152-7

Инструменти за почистване на зъбния камък

33131153-4

Зъболекарска измервателна скала

33131160-6

Зъболекарски ножици и скалпели

33131161-3

Зъболекарски ножици

33131162-0

Зъболекарски скалпели

33131170-9

Зъболекарски шпатули, пинсети и моделиращи зъботехнически шпатули

33131171-6

Зъболекарски шпатули

33131172-3

Зъболекарски пинсети

33131173-0

Моделиращи зъботехнически шпатули

33131200-9

Игли за стоматологични шевове

33131300-0

Зъболекарски инструменти за еднократна употреба

33131400-1

Зъбна сонда

33131500-2

Инструмент за вадене на зъби

33131510-5

Зъболекарски борчета

33131600-3

Инструмент за зъбна обтурация

33132000-4

Имплантант, използван в одонтостоматологията

33133000-1

Дребен инструментариум за вземане на зъбни отпечатъци

33134000-8

Дребен ендодонтски инструментариум

33135000-5

Ортодонтски устройства

33136000-2

Ротационен и абразивен инструментариум

33137000-9

Дребен инструментариум за зъбна профилактика

33138000-6

Продукти за протези и ребазация
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33138100-7

Изкуствени челюсти

33140000-3

Медицински консумативи

33141000-0

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна
употреба

33141100-1

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

33141110-4

Превръзки

33141111-1

Превръзки със самозалепващ се пласт

33141112-8

Пластири

33141113-4

Бинтови превръзки

33141114-2

Марля за медицинска употреба

33141115-9

Медицински памук

33141116-6

Тампони и компреси

33141117-3

Памучна вата

33141118-0

Компреси от марля

33141119-7

Компреси

33141120-7

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

33141121-4

Хирургически шевове

33141122-1

Хирургически аграфи

33141123-8

Контейнери за игли

33141124-5

Меки подложки за остри и режещи инструменти

33141125-2

Принадлежности за хирургически шевове

33141126-9

Стерилни конци

33141127-6

Резорбируеми кръвоспиращи средства

33141128-3

Игли за хирургически шевове

33141200-2

Катетри

33141210-5

Катетри с балон

33141220-8

Канюли

33141230-1

Дилататор

33141240-4

Аксесоари за катетър

33141300-3

Устройства за венозна система и вземане на кръв

33141310-6

Спринцовки

33141320-9

Игли за медицинска употреба

33141321-6

Анестезиологични игли

33141322-3

Артериални игли

33141323-0

Биопсични игли

33141324-7

Диализни игли

33141325-4

Игли за фистули

33141326-1

Игли за радиологични процедури

33141327-8

Игли с отвори

33141328-5

Епидурални игли

33141329-2

Игли за амниоцентеза

33141400-4

Метални ножици и скалпел; хирургически ръкавици

33141410-7

Метални ножици и скалпел

33141411-4

Скалпели и ножчета

33141420-0

Хирургически ръкавици

33141500-5

Хематологични консумативи

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

33141510-8

Кръвни продукти

33141520-1

Екстракти от плазма

33141530-4

Кръвни коагуланти

33141540-7

Албумин

33141550-0

Хепарин

33141560-3

Човешки органи

33141570-6

Човешка кръв

33141580-9

Животинска кръв

33141600-6

Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти

33141610-9

Банки тип торбичка

33141613-0

Банки тип торбичка за кръв

33141614-7

Банки тип торбичка за плазма

33141615-4

Банки тип торбичка за урина

33141620-2

Комплекти с медицински принадлежности

33141621-9

Набор, използван при смущения в отделителната система

33141622-6

Комплекти за превенция на СПИН

33141623-3

Комплекти за оказване на първа помощ

33141624-0

Набори за даване на лекарства

33141625-7

Комплекти за диагностициране

33141626-4

Комплекти за дозиране

33141630-5

Филтри за кръвна плазма

33141640-8

Дренаж

33141641-5

Сонди

33141642-2

Аксесоари за дренаж

33141700-7

Ортопедични принадлежности

33141710-0

Патерици

33141720-3

Технически средства за подпомагане на ходенето

33141730-6

Обездвижващи яки

33141740-9

Ортопедични обувки

33141750-2

Изкуствени стави

33141760-5

Шини за обездвижване

33141770-8

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини

33141800-8

Зъболекарски консумативи

33141810-1

Материали за зъбна обтурация

33141820-4

Зъби

33141821-1

Изкуствени зъби от керамика

33141822-8

Изкуствени зъби от акрилна смола

33141830-7

Циментово дъно на кавина

33141840-0

Зъбни хемостатични продукти

33141850-3

Продукти за хигиена на зъбите

33141900-9

Ланцети за кръв

33150000-6

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия

33151000-3

Уреди и принадлежости за рентгенова терапия

33151100-4

Уреди за гама-терапия

33151200-5

Уреди за рентгенова терапия
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33151300-6

Спектрографи

33151400-7

Принадлежности за рентгенова терапия

33152000-0

Инкубатори

33153000-7

Литотриптор (апарат за разбиване на камъните в пикочния мехур)

33154000-4

Уреди за механотерапия

33155000-1

Оборудване за кинезитерапия

33156000-8

Оборудване за психологически тестове

33157000-5

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане

33157100-6

Маски за медицински газове

33157110-9

Маска за оксигенотерапия

33157200-7

Комплекти за обдишване с кислород

33157300-8

Кислородни скафандри

33157400-9

Медицински респиратори

33157500-0

Хипербарни камери

33157700-2

Апарат за подаване на овлажнен кислород, предназначен за оксигенотерапия

33157800-3

Устройство за подаване на кислород

33157810-6

Инсталация за оксигенотерапия

33158000-2

Електрическа, електромагнитна и механична терапия

33158100-3

Електромагнитна система

33158200-4

Оборудване за електротерапия

33158210-7

Стимулатори

33158300-5

Ултравиолетово оборудване за медицинска употреба

33158400-6

Оборудване за механична терапия

33158500-7

Инфрачервено оборудване за медицинска употреба

33159000-9

Система за клинична химия

33160000-9

Операционна техника

33161000-6

Електрохирургическа инсталация

33162000-3

Уреди и инструменти за операционен блок

33162100-4

Оборудване за операционен блок

33162200-5

Инструменти за операционен блок

33163000-0

Палатка за медицинска употреба

33164000-7

Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина

33164100-8

Колпоскоп

33165000-4

Оборудване за криохирургия и криотерапия

33166000-1

Оборудване и инструменти за дерматология

33167000-8

Осветление на операционна зала

33168000-5

Уреди за ендоскопия и ендохирургия

33168100-6

Ендоскопи

33169000-2

Хирургически инструменти

33169100-3

Хирургически лазер

33169200-4

Хирургически кошове

33169300-5

Хирургически тави

33169400-6

Хирургически контейнери

33169500-7

Хирургически системи за проследяване и локализиране

33170000-2

Анестезия и реанимация

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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33171000-9

Инструменти за анестезия и реанимация

33171100-0

Инструменти за анестезия

33171110-3

Маска за анестезия и реанимация

33171200-1

Инструменти за реанимация

33171210-4

Ларингеална маска за анестезия и реанимация

33171300-2

Епидурални китове или комплекти

33172000-6

Уреди за анестезия и реанимация

33172100-7

Уреди за анестезия

33172200-8

Уреди за реанимация

33180000-5

Функционална помощ

33181000-2

Уреди за бъбречно подпомагане

33181100-3

Уреди за хемодиализа

33181200-4

Филтри за диализа

33181300-5

Индивидуален монитор за хемодиализа

33181400-6

Уред за едновременна хемодиализа на няколко пациенти

33181500-7

Консумативи, свързани с бъбречната дейност

33181510-0

Бъбречна течност

33181520-3

Консумативи за бъбречна диализа

33182000-9

Уреди за подпомагане на сърдечната дейност

33182100-0

Дефибрилатор

33182200-1

Система за стимулиране на сърдечна дейност

33182210-4

Пейсмейкъри

33182220-7

Сърдечна клапа

33182230-0

Вентрикул

33182240-3

Части и аксесоари за стимулатори на сърдечна дейност

33182241-0

Батерии за стимулатори на сърдечна дейност

33182300-2

Уреди и инструменти за кардиохирургия

33182400-3

Кардиорентгенология

33183000-6

Ортопедично подпомагане

33183100-7

Ортопедични имплантанти

33183200-8

Ортопедични протези

33183300-9

Оборудване за остеосинтеза

33184000-3

Протези

33184100-4

Хирургически имплантанти

33184200-5

Съдови протези

33184300-6

Сърдечни протези

33184400-7

Гръдни имплантанти

33184410-0

Вътрешни гръдни протези

33184420-3

Външни гръдни протези

33184500-8

Коронарни ендопротези

33184600-9

Изкуствени очи

33185000-0

Слухови апарати

33185100-1

Части и аксесоари за слухови апарати

33185200-2

Кохлеарен имплантат

33185300-3

ORL (оториноларингологичен) имплантант

L 74/69

L 74/70
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33185400-4

Изкуствен ларинкс

33186000-7

Екстракорпорално кръвообращение (ЕКК)

33186100-8

Оксигенатор (апарат за обогатяване на кръвта с кислород)

33186200-9

Нагряване на кръв и флуиди

33190000-8

Различни медицински уреди и изделия

33191000-5

Устройства за стерилизиране, дезинфекция и поддържане на хигиена

33191100-6

Стерилизатор

33191110-9

Автоклави

33192000-2

Медицинска мебел

33192100-3

Медицински легла

33192110-6

Ортопедични легла

33192120-9

Болнични легла

33192130-2

Легла с двигателно устройство, позволяващо адаптирано позициониране

33192140-5

Кушетки за психиатрични прегледи

33192150-8

Специализирани легла

33192160-1

Комбинирани носилки колички

33192200-4

Медицински маси

33192210-7

Маси за медицински прегледи

33192230-3

Операционни маси

33192300-5

Медицинска мебел, с изключение на легла и маси

33192310-8

Устройства за опъване и окачване за медицински легла

33192320-1

Държачи на уринатори

33192330-4

Стойки за трансфузии

33192340-7

Мебел за операционен блок, с изключение на маси

33192350-0

Контейнери за посявки за медицински цели

33192400-6

Стоматологични кабинети

33192410-9

Зъболекарски столове

33192500-7

Епруветки

33192600-8

Подемно оборудване за сектора на здравните грижи

33193000-9

Превозни средства за лица с физически увреждания, инвалидни колички и свързани с тях устройства

33193100-0

Превозни средства за лица с физически увреждания и инвалидни колички

33193110-3

Превозни средства за лица с физически увреждания

33193120-6

Инвалидни колички

33193121-3

Моторизирани инвалидни колички

33193200-1

Части и аксесоари за превозни средства за лица с физически увреждания и за инвалидни колички

33193210-4

Части и аксесоари за превозни средства за лица с физически увреждания

33193211-1

Двигатели за превозни средства за лица с физически увреждания

33193212-8

Устойства за управление на превозни средства, предназначени за лица с физически увреждания

33193213-5

Устройства за контрол на превозни средства за лица с физически увреждания

33193214-2

Шасита на превозни средства за лица с физически увреждания

33193220-7

Части и аксесоари за инвалидни колички

33193221-4

Меки подплънки за инвалидни колички

33193222-1

Рами на инвалидни колички

33193223-8

Седалки за инвалидни колички

33193224-5

Колела на инвалидни колички

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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33193225-2

Външни гуми за инвалидни колички

33194000-6

Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия

33194100-7

Уреди и инструменти за перфузия

33194110-0

Помпи за перфузия

33194120-3

Материали за инфузия

33194200-8

Уреди и инструменти за трансфузия

33194210-1

Уреди за кръвопреливане

33194220-4

Материали за кръвопреливане

33195000-3

Система за наблюдение на пациенти

33195100-4

Монитори

33195110-7

Респираторни монитори (за отчитане на дихателната дейност)

33195200-5

Централен наблюдателен пункт

33196000-0

Медицински помощни средства

33196100-1

Оборудване за възрастни хора

33196200-2

Оборудване за лица с физически увреждания

33197000-7

Компютърно оборудване за медицинска употреба

33198000-4

Изделия от хартия за болнична употреба

33198100-5

Компреси от хартия

33198200-6

Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

33199000-1

Работно облекло за медицински персонал

33600000-6

Фармацевтични продукти

33610000-9

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

33611000-6

Медикаменти за повишена киселинност

33612000-3

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

33613000-0

Разслабителни

33614000-7

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

33615000-4

Медикаменти за диабетици

33615100-5

Инсулин

33616000-1

Витамини

33616100-2

Провитамини

33617000-8

Минерални добавки

33620000-2

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

33621000-9

Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

33621100-0

Антибиотици

33621200-1

Кръвоспиращи

33621300-2

Препарати против анемия

33621400-3

Заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване

33622000-6

Медикаменти за сърдечносъдовата система

33622100-7

Медикаменти, използвани в кардиологията

33622200-8

Антихипертонични медикаменти

33622300-9

Диуретици

33622400-0

Предпазващи кръвоносните съдове

33622500-1

Против хемороиди, за локално приложение

33622600-2

Бета-блокери

33622700-3

Калциев инхибитор

L 74/71
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33622800-4

Медикаменти, въздействащи върху ренин-ангиотензиновата система

33630000-5

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

33631000-2

Медикаменти, използвани в дерматологията

33631100-3

Антимикотични, за дерматологична употреба

33631110-6

Салицилова киселина

33631200-4

Успокоителни и защитни медикаменти за кожата

33631300-5

Медикаменти за псориазис

33631400-6

Антибиотици и медикаменти за химиотерапия, за дерматологично приложение

33631500-7

Кортикостероиди за дерматологично приложение и дерматологични препарати

33631600-8

Антисептични средства и дезинфектанти

33631700-9

Препарати против акне

33632000-9

Медикаменти за скелетната и мускулната система

33632100-0

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

33632200-1

За отпускане на мускулите

33632300-2

Препарати срещу подагра

33640000-8

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

33641000-5

Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони

33641100-6

Гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти

33641200-7

Други гинекологични медикаменти

33641300-8

Полови хормони и модулатори на половата функция

33641400-9

Контрацептиви

33641410-2

Контрацептиви за орално приемане

33641420-5

Химически контрацептиви

33642000-2

Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони

33642100-3

Хормони от хипофизата, от хипоталамуса и подобни

33642200-4

Кортикостероиди за системна употреба

33642300-5

Медицински продукти за тироидна терапия

33650000-1

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

33651000-8

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

33651100-9

Антибактериални средства за системна употреба

33651200-0

Антимикотични средства за системна употреба

33651300-1

Антимикобактериални

33651400-2

Антивируси за системна употреба

33651500-3

Имуносеруми и имуноглобулини

33651510-6

Антисеруми

33651520-9

Имуноглобулини

33651600-4

Ваксини

33651610-7

Ваксини против дифтерит, коклюш и тетанус

33651620-0

Ваксини против дифтерит и тетанус

33651630-3

BCG (сухи) ваксини

33651640-6

Ваксини ROR (рубеола, заушка, морбили)

33651650-9

Ваксини против тиф

33651660-2

Противогрипни ваксини

33651670-5

Ваксини против полиомиелит (детски паралич)

33651680-8

Анти хепатит В ваксини

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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33651690-1

Ваксини за ветеринарната медицина

33652000-5

Антинеопластични средства и имуномодулатори

33652100-6

Антинеопластични средства

33652200-7

Медикаменти за ендокринна терапия

33652300-8

Имуноподтискащи средства

33660000-4

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

33661000-1

Медикаменти за нервната система

33661100-2

Упойващи средства

33661200-3

Болкоуспокоителни

33661300-4

Против епилепсия

33661400-5

Против Паркинсон

33661500-6

Психолептични средства

33661600-7

Психоаналептични средства

33661700-8

Други медикаменти за нервната система

33662000-8

Медикаменти за сетивните органи

33662100-9

Офталмологични медикаменти

33670000-7

Медикаменти за дихателната система

33673000-8

Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища

33674000-5

Медикаменти за кашлица и хрема

33675000-2

Антихистамини за системна употреба

33680000-0

Фармацевтични изделия

33681000-7

Биберони, помпички за изцеждане на кърма и подобни артикули за бебета

33682000-4

Каучукови плоскости

33683000-1

Каучукови буфери

33690000-3

Разни медикаменти

33691000-0

Антипаразитни продукти, инсектициди и фунгициди

33691100-1

Антипротозоа средства

33691200-2

Антихелминти (срещу чревни глисти)

33691300-3

Eктопаразитициди, включително скабициди, инсектициди и фунгициди

33692000-7

Медикаментозни разтвори

33692100-8

Разтвори за преливане

33692200-9

Парентерални продукти за подхранване

33692210-2

Парентерални хранителни разтвори

33692300-0

Ентерални храни

33692400-1

Разтвори за перфузия

33692500-2

Разтвори за инжектиране

33692510-5

Венозни течности

33692600-3

Галенови разтвори

33692700-4

Глюкозни разтвори

33692800-5

Разтвори за диализа

33693000-4

Всички останали терапевтични продукти

33693100-5

Токсини

33693200-6

Заместители на никотина

33693300-7

Лечение срещу зависимост

33694000-1

Диагностични реактиви
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33695000-8

Всички други продукти за нетерапевтични цели

33696000-5

Реактиви и контрастни вещества

33696100-6

Реактиви, предназначени за определяне на кръвната група

33696200-7

Реактиви за кръвен анализ

33696300-8

Химически реактиви

33696400-9

Изотопни реактиви

33696500-0

Лабораторни реактиви

33696600-1

Реактиви за електрофореза

33696700-2

Реактиви за урология

33696800-3

Контрастни продукти за рентгенологията

33697000-2

Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи

33697100-3

Препарати за клизми

33697110-6

Цименти за възстановяване на костите

33698000-9

Продукти за клинична употреба

33698100-0

Микробиологични култури

33698200-1

Жлези и екстракти от жлези

33698300-2

Пептизиращи вещества

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

33711000-7

Парфюми и тоалетни продукти

33711100-8

Тоалетна вода

33711110-1

Дезодоранти

33711120-4

Продукти против изпотяване

33711130-7

Одеколони

33711140-0

Парфюми

33711150-3

Розова вода

33711200-9

Продукти за гримиране

33711300-0

Продукти за маникюр и педикюр

33711400-1

Козметични продукти

33711410-4

Анатомични клечки за уши

33711420-7

Комплекти за гримиране

33711430-0

Кърпички за еднократна употреба

33711440-3

Балсам за устни

33711450-6

Татуировки

33711500-2

Козметични дерматологични продукти

33711510-5

Слънцезащитни продукти

33711520-8

Гелове за баня

33711530-1

Шапки (бонета) за къпане

33711540-4

Парафармацевтични кремове или лосиони

33711600-3

Средства и артикули за коса

33711610-6

Шампоани

33711620-9

Гребени

33711630-2

Перуки

33711640-5

Тоалетни несесери

33711700-4

Артикули и средства за устна или зъбна хигиена
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33711710-7

Четки за зъби

33711720-0

Паста за зъби

33711730-3

Клечки за зъби

33711740-6

Вода за уста

33711750-9

Ароматизатори за уста

33711760-2

Конци за почистване на зъбите

33711770-5

Биберон залъгалка, залъгалка и биберон за деца

33711780-8

Таблетки за почистване на зъби

33711790-1

Комплекти за хигиена на зъбите

33711800-5

Продукти за бръснене

33711810-8

Крем за бръснене

33711900-6

Сапун

33712000-4

Презервативи

33713000-1

Продукти за грижа за краката

33720000-3

Уреди за бръснене и комплекти за маникюр или педикюр

33721000-0

Бръсначи

33721100-1

Бръснарски ножчета

33721200-2

Електрически самобръсначки

33722000-7

Комплекти за маникюр или педикюр

33722100-8

Комплекти за маникюр

33722110-1

Принадлежности за маникюр

33722200-9

Комплекти за педикюр

33722210-2

Принадлежности за педикюр

33722300-0

Фиби (за коса)

33730000-6

Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи

33731000-3

Контактни лещи

33731100-4

Коригиращи стъкла

33731110-7

Интраокулярни лещи

33731120-0

Стъкла за очила

33732000-0

Почистващи препарати за контактни лещи

33733000-7

Очила за слънце

33734000-4

Очила

33734100-5

Рамки за очила и гнезда за окуляри

33734200-6

Стъкло за очила

33735000-1

Очила маски

33735100-2

Предпазни очила

33735200-3

Рамки и гнезда за окуляри на предпазни очила

33740000-9

Продукти за грижа за ръцете и ноктите

33741000-6

Продукти за грижа за ръцете

33741100-7

Почистващи продукти за ръце

33741200-8

Лосиони за ръце или тяло

33741300-9

Дезинфектанти за ръце

33742000-3

Продукти за грижа за ноктите

33742100-4

Нокторезачки

33742200-5

Лак за нокти
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33750000-2

Продукти за грижа за бебето

33751000-9

Пелени за еднократна употреба

33752000-6

Тампони за гърди (сутиени)

33760000-5

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса

33761000-2

Тоалетна хартия

33762000-9

Хартиени носни кърпички

33763000-6

Хартиени кърпи за изтриване на ръце

33764000-3

Хартиени салфетки за маса

33770000-8

Хартия за санитарна употреба

33771000-5

Изделия от хартия за санитарна употреба

33771100-6

Дамски превръзки и хигиенни тампони

33771200-7

Пелени от хартия

33772000-2

Изделия от хартия за еднократна употреба

33790000-4

Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

33791000-1

Стъклени изделия за хигиенна употреба

33792000-8

Стъклени изделия за фармацевтична употреба

33793000-5

Стъклени изделия за лабораторна употреба

33900000-9

Оборудване и принадлежности за аутопсии и погребения

33910000-2

Инструменти и принадлежности за патологична дисекция

33911000-9

Ножици за аутопсия

33912000-6

Дисекционни комплекти за аутопсия

33912100-7

Дисекционни пинсети за аутопсия

33913000-3

Сонди за изваждане на куршуми при аутопсия

33914000-0

Конци, игли или скоби за затваряне на разрези при аутопсия

33914100-1

Конци за аутопсия

33914200-2

Игли за аутопсия

33914300-3

Скоби за затваряне на разрези при аутопсия

33915000-7

Сонди за изследване на вени при аутопсия

33916000-4

Режещи инструменти за аутопсия или принадлежности за тях

33916100-5

Трион за аутопсия

33917000-1

Дисекционни плотове или блокове

33918000-8

Кутии за аутопсионни хирургични инструменти или принадлежности

33919000-5

Барабани за аутопсионни хирургични инструменти или принадлежности

33920000-5

Аутопсионно оборудване и принадлежности

33921000-2

Колектори за костен прах

33922000-9

Калъфи за транспортиране на трупове

33923000-6

Подложки за глава, плотове за трупове или окачени везни за аутопсия

33923100-7

Аутопсионни подложки за глава

33923200-8

Аутопсионни плотове за трупове

33923300-9

Аутопсионни окачени везни

33924000-3

Комплекти за предпазване от инфекциозни заболявания при аутопсия

33925000-0

Идентификационни етикети или гривни за аутопсия

33926000-7

Аутопсионни вакуумни аспиратори или тръби за събиране на течности

33927000-4

Ректални термометри за аутопсия

33928000-1

Приспособления за изправяне на пръсти за аутопсия
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33929000-8

Комплекти за възстановяване на тъкани на трупове

33930000-8

Мебели за аутопсия

33931000-5

Работни места за аутопсионни макроскопски изследвания или принадлежности за тях

33932000-2

Кювети за аутопсии или принадлежности към тях

33933000-9

Аутопсионни маси или принадлежности към тях

33933100-0

Аутопсионни маси

33934000-6

Маси за некропсия (отваряне на трупове) или принадлежности към тях

33935000-3

Дисекционни маси за аутопсия на животни или принадлежности към тях

33936000-0

Работни места за балсамиране или принадлежности към тях

33937000-7

Работни места за отведените аутопсионни материали или принадлежности към тях

33940000-1

Оборудване и принадлежности за превоз и съхранение на трупове

33941000-8

Стелажи за съхранение на трупове

33942000-5

Средства за превоз на трупове

33943000-2

Количка с лостово повдигане на трупове

33944000-9

Хладилни или фризерни шкафове за морга

33945000-6

Хладилни камери за морга

33946000-3

Колички за аутопсия

33947000-0

Корита за трупове

33948000-7

Подемни и транспортиращи устройства за трупове

33949000-4

Контейнери за превоз на трупове

33950000-4

Оборудване и принадлежности за клинична съдебна медицина

33951000-1

Материали за вземане на пръстови отпечатъци при аутопсия

33952000-8

Маски за предпазване от опасните продукти на разлагане

33953000-5

Комплекти или принадлежности за определяне на кръвната група при аутопсия

33954000-2

Комплекти за вземане на биологични проби

33960000-7

Оборудване и принадлежности за балсамиране

33961000-4

Инжектори за кухини за балсамиране

33962000-1

Тръби за венозен дренаж за балсамиране

33963000-8

Балсамиращи течности или химични обработки

33964000-5

Инжектиращи тръби за балсамиране

33965000-2

Кювети или принадлежности за балсамиране

33966000-9

Комплекти за балсамиране

33967000-6

Инжекционни игли за балсамиране

33968000-3

Капачета за закриване на очите

33970000-0

Погребално оборудване и принадлежности

33971000-7

Погребално облекло

33972000-4

Погребални пакети

33973000-1

Погребални драперии

33974000-8

Погребални аспиратори

33975000-5

Втвърдяващи погребални съединения

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34100000-8

Моторни превозни средства

34110000-1

Леки автомобили

34111000-8

Автомобили тип „комби“ и с каросерия тип „седан“ с 4 врати

34111100-9

Автомобили тип „комби“
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34111200-0

Автомобили с каросерия тип „седан“ с 4 врати

34113000-2

Превозни средства с 4 задвижващи колела

34113100-3

Джипове

34113200-4

Превозни средства с висока проходимост

34113300-5

Превозни средства с 4 задвижващи колела за движение по терени без път (тип off-road)

34114000-9

Превозни средства със специално предназначение

34114100-0

Превозни средства за оказване на помощ

34114110-3

Превозни средства за спасителни операции

34114120-6

Превозни средства с парамедицинско предназначение

34114121-3

Линейки

34114122-0

Превозни средства за превоз на пациенти

34114200-1

Полицейски коли

34114210-4

Коли за превоз на затворници

34114300-2

Превозни средства за услуги по оказване на социална помощ

34114400-3

Микробуси

34115000-6

Други пътнически моторни превозни средства

34115200-8

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

34115300-9

Превозни средства втора употреба

34120000-4

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

34121000-1

Автобуси за градски и за извънградски превоз

34121100-2

Автобуси за обществен транспорт

34121200-3

Съчленени автобуси

34121300-4

Двуетажни автобуси

34121400-5

Автобуси с нископоставен под

34121500-6

Автобуси за извънградски превоз

34130000-7

Моторни превозни средства за превоз на стоки

34131000-4

Камионетки (пикапи)

34132000-1

Моторни шейни

34133000-8

Съчленени камиони

34133100-9

Камиони цистерни

34133110-2

Камиони цистерни за бензин

34134000-5

Камиони с платформи и самосвали

34134100-6

Камиони с платформи

34134200-7

Самосвали

34136000-9

Превозни средства с каросерия тип „фургон“

34136100-0

Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“

34136200-1

Превозни средства с каросерия тип „ламаринен фургон“

34137000-6

Превозни средства втора употреба, използвани за превоз на стоки

34138000-3

Пътни влекачи

34139000-0

Шасита

34139100-1

Шасита с кабини

34139200-2

Шасита с каросерии

34139300-3

Комплектовани шасита

34140000-0

Тежкотоварни камиони

34142000-4

Камиони кранове и саморазтоварващи се самосвали
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34142100-5

Камиони с повдигаща се платформа

34142200-6

Камиони с устройство за товарене на контейнери

34142300-7

Саморазтоварващи се самосвали

34143000-1

Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия

34144000-8

Автомобилни превозни средства със специална употреба

34144100-9

Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване

34144200-0

Превозни средства, използвани за оказване на помощ

34144210-3

Пожарни коли

34144211-0

Камиони с въртяща се подвижна стълба

34144212-7

Противопожарни водоноски с помпа

34144213-4

Противопожарни превозни средства

34144220-6

Коли за пътна помощ

34144300-1

Камиони, носещи подвижен мост

34144400-2

Превозни средства за пътна поддръжка

34144410-5

Камиони за източване на шахти

34144420-8

Машини за разпръскване на сол

34144430-1

Метачни машини

34144431-8

Метачни машини със засмукващо устройство

34144440-4

Превозни средства за разстилане на инертни материали

34144450-7

Превозни средства за миене на пътната мрежа

34144500-3

Превозни средства за отпадъци и отпадни води

34144510-6

Превозни средства за отпадъци

34144511-3

Сметосъбирачни камиони

34144512-0

Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци

34144520-9

Камиони цистерни за отпадни води

34144700-5

Товарни превозни средства със специално предназначение

34144710-8

Колесни товарещи устройства

34144730-4

Превозни средства за зареждане със самолетно гориво

34144740-7

Влекачи на самолети

34144750-0

Устойства за транспортиране на товари

34144751-7

Козлови платформи за повдигане и транспортиране на товари

34144760-3

Автобуси подвижни библиотеки

34144800-6

Каравани, предназначени за живеене

34144900-7

Електрически превозни средства

34144910-0

Електрически автобуси

34150000-3

Симулатори

34151000-0

Симулатори на шофиране

34152000-7

Тренировъчни симулатори

34200000-9

Каросерии, ремаркета или полуремаркета на превозни средства

34210000-2

Каросерии на превозни средства

34211000-9

Каросерии на автобуси, каросерии на линейки и каросерии на превозни средства, предназначени за
превоз на стоки

34211100-9

Каросерии на автобуси

34211200-9

Каросерии на линейки

34211300-9

Каросерии на превозни средства, предназначени за превоз на стоки
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34220000-5

Ремаркета, полуремаркета и подвижни контейнери

34221000-2

Подвижни контейнери със специална употреба

34221100-3

Мобилни единици за оказване на помощ

34221200-4

Мобилни единици за оказване на спешна помощ

34221300-5

Единица за действие при химическа авария

34223000-6

Ремаркета и полуремаркета

34223100-7

Полуремаркета

34223200-8

Превозни средства за зареждане

34223300-9

Ремаркета

34223310-2

Ремаркета с обща употреба

34223320-5

Ремаркета за превоз на коне

34223330-8

Мобилни единици, поставени на ремаркета

34223340-1

Ремаркета цистерни

34223350-4

Ремаркета с въртяща се стълба

34223360-7

Ремаркета за зареждане

34223370-0

Ремаркета с подвижен кош

34223400-0

Ремаркета и полуремаркета тип „каравана“

34224000-3

Резервни части за ремаркета, полуремаркета и други превозни средства

34224100-4

Части от ремаркета и полуремаркета

34224200-5

Резервни части за други превозни средства

34300000-0

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

34310000-3

Двигатели и части за двигатели

34311000-0

Машини

34311100-1

Двигатели с вътрешно горене за моторни превозни средства и мотоциклети

34311110-4

Двигатели с искрово запалване

34311120-7

Двигатели със запалване чрез компресия

34312000-7

Части за двигатели

34312100-8

Вентилаторни ремъци

34312200-9

Запалителни свещи

34312300-0

Радиатори за превозни средства

34312400-1

Бутала

34312500-2

Уплътнители, осигуряващи водонепропускливост

34312600-3

Каучукови транспортни ленти

34312700-4

Каучукови трансмисионни ремъци

34320000-6

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

34321000-3

Оси и скоростни кутии

34321100-4

Оси

34321200-5

Скоростни кутии

34322000-0

Спирачки и части за спирачки

34322100-1

Оборудване за спирачки

34322200-2

Дискови спирачки

34322300-3

Спирачни накладки

34322400-4

Метални подложки за спирачни накладки

34322500-5

Спирачни челюсти

34324000-4

Колела, резервни части и аксесоари
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34324100-5

Оборудване за балансиране на колела

34325000-1

Шумозаглушители и изпускателни тръби

34325100-2

Шумозаглушители

34325200-3

Изпускателни тръби

34326000-8

Крикове за превозни средства, съединители и части за съединители

34326100-9

Съединители и части за съединители

34326200-0

Крикове за превозни средства

34327000-5

Кормила, кормилни колони и кутии

34327100-6

Кормила

34327200-7

Кормилни колони и кутии

34328000-2

Изпитателни стендове, комплекти за оборудване на превозни средства и предпазни колани

34328100-3

Изпитателни стендове

34328200-4

Комплекти за конверсия на превозни средства

34328300-5

Предпазни колани

34330000-9

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

34350000-5

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

34351000-2

Външни гуми с лек режим на експлоатация

34351100-3

Външни гуми за леки автомобили

34352000-9

Външни гуми за носене на големи товари

34352100-0

Външни гуми за камиони

34352200-1

Външни гуми за автобуси

34352300-2

Външни гуми за селскостопански машини

34360000-8

Седалки за летателни апарати на гражданската авиация

34370000-1

Седалки за моторни превозни средства

34390000-7

Аксесоари за влекачи

34400000-1

Мотоциклети, велосипеди и мотоциклети с кош

34410000-4

Мотоциклети

34411000-1

Резервни части и аксесоари за мотоциклети

34411100-2

Мотоциклети с кош

34411110-5

Резервни части и аксесоари за мотоциклети с кош

34411200-3

Външни гуми за мотоциклети

34420000-7

Скутери (вид мотоциклети) и мотопеди със спомагателен двигател

34421000-7

Скутери (вид мотоциклети)

34422000-7

Мотопеди със спомагателен двигател

34430000-0

Велосипеди

34431000-7

Велосипеди без двигател

34432000-4

Резервни части и аксесоари за велосипеди

34432100-5

Външни гуми за велосипеди

34500000-2

Големотонажни кораби и обикновени кораби

34510000-5

Големотонажни кораби

34511100-3

Стражеви кораби

34512000-9

Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки

34512100-0

Фериботи

34512200-1

Кораби за туристически пътувания по море

34512300-2

Кораби за насипни товари
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34512400-3

Товарни кораби

34512500-4

Търговски кораби

34512600-5

Кораби контейнеровози

34512700-6

Кораби Rо-Rо

34512800-7

Танкери

34512900-8

Ферибот за превоз на леки автомобили

34512950-3

Хладилни кораби

34513000-6

Риболовни кораби, кораби за оказване на аварийна помощ и други специализирани кораби

34513100-7

Риболовни кораби

34513150-2

Корабоплаващи заводи

34513200-8

Кораби влекачи

34513250-3

Драги

34513300-9

Плаващи морски докове

34513350-4

Кораби, свързани с осигуряване при гмуркане

34513400-0

Плаващи кранове

34513450-5

Плаващи производствени бази

34513500-1

Кораби за сеизмологични проучвания

34513550-6

Хидрографски кораби

34513600-2

Кораби за борба срещу замърсяването

34513650-7

Противопожарни кораби

34513700-3

Спасителни кораби

34513750-8

Кораби фарове

34514000-3

Платформи за сондиране или за производство, плаващи или потопяеми

34514100-4

Кораби за сондиране

34514200-5

Самоиздигащи се платформи за сондиране

34514300-6

Сондажни кули за платформи

34514400-7

Плаващи сондажни платформи

34514500-8

Плаваща производствена инсталация

34514600-9

Полупотопяеми сондажни кули

34514700-0

Подвижна платформа

34514800-1

Сондажна платформа в открито море

34514900-2

Сондажни платформи

34515000-0

Плаващи конструкции

34515100-1

Маркировъчни шамандури

34515200-2

Надувни салове

34516000-7

Морски отбивни съоръжения (фендери, кранци, отбивачи)

34520000-8

Кораби

34521000-5

Кораби със специално предназначение

34521100-6

Стражеви катери

34521200-7

Митнически патрулни катери

34521300-8

Полицейски патрулни катери

34521400-9

Спасителни лодки

34522000-2

Кораби за отдих и спорт

34522100-3

Ветроходи

34522150-8

Катамарани
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34522200-4

Спасителни плавателни съдове

34522250-9

Малки платноходи

34522300-5

Малки плавателни съдове

34522350-0

Лодки от фибростъкло

34522400-6

Лодки от смесен тип – с твърди и гъвкави елементи

34522450-1

Надувни плавателни съдове

34522500-7

Надувни лодки

34522550-2

Канута

34522600-8

Плавателни съдове с весла

34522700-9

Задвижвани с педали плавателни съдове

34600000-3

Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях

34610000-6

Локомотиви и тендери за железниците

34611000-3

Локомотиви

34612000-0

Самодвижещи се тендери и вагонетки за въжени линии

34612100-1

Тендери

34612200-2

Въжени железници

34620000-9

Подвижен състав

34621000-6

Превозни средства, извършващи поддръжка или обслужване на железопътни трасета, и товарни вагони

34621100-7

Товарни вагони

34621200-8

Превозни средства, извършващи поддръжка или обслужване на железопътни трасета

34622000-3

Железопътни и трамвайни вагони, тролейбуси

34622100-4

Трамвайни вагони

34622200-5

Железопътни вагони

34622300-6

Тролейбуси

34622400-7

Пътнически вагони

34622500-8

Вагони тип фургон за превоз на багаж и вагони тип фургон със специално предназначение

34630000-2

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на
железопътното движение

34631000-9

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

34631100-0

Монолитни колела

34631200-1

Буфери и тегличи

34631300-2

Седалки за подвижен железопътен състав

34631400-3

Оси, външни гуми и други резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

34632000-6

Оборудване за контрол на железопътното движение

34632100-7

Механична сигнализация

34632200-8

Железопътно електрическо оборудване за сигнализация

34632300-9

Железопътни електрически инсталации

34640000-5

Автомобилни части

34700000-4

Летателни и космически апарати

34710000-7

Хеликоптери, самолети, космически кораби и други моторни летателни апарати

34711000-4

Хеликоптери и самолети

34711100-5

Самолети

34711110-8

Самолети с неподвижно крило

34711200-6

Безпилотни летателни апарати

34711300-7

Пилотирани летателни апарати
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34711400-8

Летателни апарати със специална употреба

34711500-9

Хеликоптери

34712000-1

Космически кораби, спътници и устройства за изстрелване

34712100-2

Космически кораби

34712200-3

Спътници

34712300-4

Устройства за изстрелване на космически кораби

34720000-0

Балони, дирижабли и други безмоторни летателни апарати

34721000-7

Планери

34721100-8

Делтапланери

34722000-4

Балони и дирижабли

34722100-5

Балони

34722200-6

Дирижабли

34730000-3

Резервни части за летателни апарати, космически кораби и хеликоптери

34731000-0

Резервни части за летателни апарати

34731100-1

Двигатели на летателни апарати

34731200-2

Турбореактивни двигатели

34731300-3

Турбовитлови двигатели

34731400-4

Реактивни двигатели

34731500-5

Резервни части за двигатели на летателни апарати

34731600-6

Части за турбореактивни или турбовитлови двигатели

34731700-7

Резервни части за хеликоптери

34731800-8

Външни гуми за самолети

34740000-6

Оборудване, тренажори, симулатори и части за летателни и космически апарати

34741000-3

Оборудване за летателни апарати

34741100-4

Устройства за изстрелване на летателни апарати

34741200-5

Системи за катапултиране за летателни апарати

34741300-6

Устройства за спиране върху писта на самолетоносач

34741400-7

Летателни тренажори

34741500-8

Наземни апарати за трениране на летателна дейност

34741600-9

Пликове за използване при прилошаване

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за
багаж и различни видове резервни части

34911000-6

Конски или ръчни каруци и колички и други превозни средства без собствено задвижване

34911100-7

Ръчни колички

34912000-3

Колички за багаж

34912100-4

Детски колички

34913000-0

Различни видове резервни части

34913100-1

Употребявани външни гуми

34913200-2

Вулканизирани външни гуми

34913300-3

Предпазни брони на превозни средства

34913400-4

Часовници за превозни средства

34913500-5

Брави на превозни средства

34913510-8

Катинари за велосипеди

34913600-6

Корабни витла
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34913700-7

Стълби за пожарни автомобили

34913800-8

Котви

34920000-2

Пътно оборудване

34921000-9

Оборудване за пътна поддръжка

34921100-0

Машини за почистване на пътища

34921200-1

Машини за почистване на писти

34922000-6

Оборудване за нанасяне на пътна маркировка

34922100-7

Пътна маркировка

34922110-0

Стъклени елементи, използвани за пътна маркировка

34923000-3

Оборудване за контрол на пътното движение

34924000-0

Табели с променлив текст

34926000-4

Оборудване за контрол на паркинги

34927000-1

Оборудване за събиране на пътни такси по автомагистрали

34927100-2

Сол за посипване на пътища (против заледяване)

34928000-8

Пътни съоръжения

34928100-9

Мантинели

34928110-2

Разделители на пътни платна

34928120-5

Компоненти за бариери

34928200-0

Преградни елементи

34928210-3

Стълбове от дърво

34928220-6

Оградни елементи

34928230-9

Шумозащитни бариери

34928300-1

Предпазни бариери

34928310-4

Предпазни ограждения

34928320-7

Парапети

34928330-0

Противолавинни съоръжения

34928340-3

Снегозащитни съоръжения (огради)

34928400-2

Оборудване, монтирано на обществените пространства в градовете

34928410-5

Бализи

34928420-8

Светлинни сигнали за опасност

34928430-1

Предпазни конуси

34928440-4

Стълбове на автобусни спирки

34928450-7

Светлинни ограничители на пътни платна

34928460-0

Пътни конуси

34928470-3

Пътни указателни табели

34928471-0

Материали, използвани за сигнализация

34928472-7

Стълбове, използвани за сигнализация

34928480-6

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

34928500-3

Оборудване за обществено осветление

34928510-6

Стълбове, използвани за обществено осветление

34928520-9

Осветителни стълбове

34928530-2

Улични лампи

34929000-5

Материали, използвани за строителството на автомагистрали

34930000-5

Морско оборудване

34931000-2

Пристанищно оборудване
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34931100-3

Инсталации за швартоване

34931200-4

Пътнически мостове за качване на кораби

34931300-5

Пътнически подвижни стълби за качване на кораби

34931400-6

Симулатори на корабни мостове

34931500-7

Оборудване за контрол на морския трафик

34932000-9

Радарни системи

34933000-6

Навигационно оборудване

34934000-3

Лопатки за витла

34940000-8

Железопътно оборудване

34941000-5

Релси и аксесоари

34941100-6

Релсови заготовки

34941200-7

Железопътни релси

34941300-8

Трамвайни релси

34941500-0

Части за поддържане на междурелсието

34941600-1

Съединения на коловози

34941800-3

Пластини на железопътни стрелки

34942000-2

Оборудване за сигнализация

34942100-3

Указателни стълбове

34942200-4

Сигнални кутии

34943000-9

Система за наблюдение на движението на влаковете

34944000-6

Система за подгряване на стрелките

34945000-3

Машини за подравняване на коловози

34946000-0

Материали и принадлежности, използвани в строителството на железопътни трасета

34946100-1

Материали, използвани в строителството на железопътни линии

34946110-4

Релси

34946120-7

Материали за железопътно строителство

34946121-4

Клинове и релсови подложки

34946122-1

Направляващи релси

34946200-2

Елементи, използвани в строителството на железопътни линии

34946210-5

Релси проводници на електрически ток

34946220-8

Езици, кръстовини, обръщателни механизми и стрелки

34946221-5

Езици

34946222-2

Кръстовини

34946223-9

Обръщателни механизми

34946224-6

Стрелки

34946230-1

Релсови притискащи планки, опорни плочи и траверси

34946231-8

Релсови притискащи планки

34946232-5

Опорни плочи и траверси

34946240-4

Релсови подложки и фиксатори за тях

34947000-7

Траверси и части за траверси

34947100-8

Траверси

34947200-9

Части за траверси

34950000-1

Носещи елементи

34951000-8

Платформи за достъп

34951200-0

Оборудване за обработка на утайки
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34951300-1

Инсталация за изсушаване на утайки

34952000-5

Повдигателни устройства с хидравлична платформа

34953000-2

Входни мостици

34953100-3

Мостици за фериботи за автомобилен и железопътен превоз

34953300-5

Мостици за пасажери

34954000-9

Мостици, използвани от персонала

34955000-6

Плаващ док

34955100-7

Плаваща складова база

34960000-4

Летищно оборудване

34961000-1

Система за товарно-разтоварни работи на багажи

34961100-2

Оборудване за товарно-разтоварни работи на багажи

34962000-8

Оборудване за контрол на въздушния трафик

34962100-9

Оборудване за диспечерска контролна кула

34962200-0

Ръководство на въздушното движение (РВД)

34962210-3

Симулиране на РВД

34962220-6

Системи за РВД

34962230-9

Обучение по РВД

34963000-5

Система за приземяване по прибори (ILS)

34964000-2

Ненасочен доплеров радиофар за метровия обхват (DVOR)

34965000-9

Далекомерно оборудване (DME)

34966000-6

Радиопеленгатор и ненасочен радиофар

34966100-7

Радиопеленгатор (RDF)

34966200-8

Ненасочен радиофар (NDB)

34967000-3

Летищна съобщителна система (COM)

34968000-0

Летищна система за наблюдение и летищна осветителна система

34968100-1

Летищна система за наблюдение (SUR)

34968200-2

Летищна осветителна система (PAPI)

34969000-7

Пътнически ръкави и пътнически стълби за въздухоплавателни средства

34969100-8

Пътнически ръкави за въздухоплавателни средства

34969200-9

Пътнически стълби за въздухоплавателни средства

34970000-7

Оборудване за наблюдение на движението

34971000-4

Камери за контролиране на скоростта

34972000-1

Система за измерване на потока на движението

34980000-0

Билети за превоз

34990000-3

Оборудване за контрол, безопасност, сигнализация и осветяване

34991000-0

Прожектори за осветяване при работа на открито

34992000-7

Табели за сигнализация и табели за светлинна сигнализация

34992100-8

Табели за светлинна сигнализация

34992200-9

Табели за пътна сигнализация

34992300-0

Указателни табели за имена на улици

34993000-4

Обществено осветление

34993100-5

Осветяване на тунел

34994000-1

Морска сигнализация и осветяване

34994100-2

Сигнализация и осветяване при речно корабоплаване

34995000-8

Сигнализиране и осветяване на летище
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34996000-5

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация на пътищата

34996100-6

Сигнализационни светлини (светофари)

34996200-7

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация по плавателните
пътища

34996300-8

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация на паркинг

34997000-2

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация на летище

34997100-3

Устройства за записване на параметри на полет на въздухоплавателно средство (черна кутия)

34997200-4

Осветление на летище

34997210-7

Светлини за указване на очертанията на писти

34998000-9

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация на пристанищни
инсталации

34999000-6

Генератори на сигнали, разклонители на антенни сигнали и машини за галванотехника

34999100-7

Генератори на сигнали

34999200-8

Разделител на сигнали, прихванати чрез антена

34999300-9

Машини за галванопластика

34999400-0

Макети

34999410-3

Макети на самолети

34999420-6

Макети на кораби

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за авариини ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

35111000-5

Противопожарно оборудване

35111100-6

Бутилки за дихателни апарати за борба с пожарите

35111200-7

Противопожарна екипировка

35111300-8

Пожарогасители

35111310-1

Пяна за пожарогасители

35111320-4

Преносими пожарогасители

35111400-9

Евакуационно оборудване в случай на пожар

35111500-0

Пожарогасителни системи

35111510-3

Ръчни пожарогасителни средства

35111520-6

Пожарогасителна пяна или сходни съединения

35112000-2

Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации

35112100-3

Учебни чучела за действие в извънредни ситуации

35112200-4

Авариен душ

35112300-5

Очен душ

35113000-9

Оборудване, свързано с осигуряване на безопасност

35113100-0

Оборудване, свързано с осигуряване на безопасност на обект

35113110-0

Система за защита на ядрени реактори

35113200-1

Оборудване за ядрена, биологична, химична и радиационна защита

35113210-4

Оборудване за осигуряване на ядрена безопасност

35113300-2

Инсталации, свързани с осигуряване на безопасност

35113400-3

Защитно и предпазно облекло

35113410-6

Дрехи за биологическа и химическа защита

35113420-9

Облекло за ядрена и радиационна защита

35113430-2

Предпазни жилетки

35113440-5

Отразяващи жилетки

35113450-8

Защитни комбинезони или пончо
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35113460-1

Защитни чорапи или чорапени изделия

35113470-4

Защитни ризи или панталони

35113480-7

Защитни маншети

35113490-0

Защитни работни престилки

35120000-1

Системи и уреди за наблюдение и безопасност

35121000-8

Оборудване за осигуряване на безопасност

35121100-9

Зумери

35121200-0

Детектори за фалшиви пари

35121300-1

Принадлежности, свързани с осигуряване на безопасност

35121400-2

Предпазни чували

35121500-3

Уплътнители

35121600-4

Маркировки

35121700-5

Алармени системи

35121800-6

Изпъкнали охранителни огледала

35121900-7

Радарни детектори

35123000-2

Оборудване за идентифициране на обект

35123100-3

Система с магнитни карти

35123200-4

Оборудване за отчитане на плаващо работно време

35123300-5

Система за засичане на времето с хронометър

35123400-6

Идентификационни знаци (баджове)

35123500-7

Системи за видеоразпознаване

35124000-9

Детектори за метал

35125000-6

Система за наблюдение

35125100-7

Датчици

35125110-0

Биометрични датчици

35125200-8

Системи за хронометриране или за регистриране на работното време

35125300-2

Охранителни видеокамери

35126000-3

Баркод четци

35200000-6

Полицейско оборудване

35210000-9

Мишени за стрелба

35220000-2

Съоръжения за борба срещу безредици

35221000-9

Водни оръдия

35230000-5

Белезници

35240000-8

Сирени

35250000-1

Средства за прогонване на кучета

35260000-4

Полицейска сигнализация

35261000-1

Информационни табла

35261100-2

Информационни табла с променлив текст

35262000-8

Оборудване за сигнализация на кръстовище

35300000-7

Оръжия, муниции и части за тях

35310000-0

Различни видове оръжие

35311000-7

Саби, мачете, щикове и копия

35311100-8

Саби

35311200-9

Мачете

35311300-0

Щикове
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35311400-1

Копия

35312000-4

Газови пистолети

35320000-3

Огнестрелни оръжия

35321000-0

Леки огнестрелни оръжия

35321100-1

Пистолети

35321200-2

Пушки

35321300-3

Картечници

35322000-7

Артилерия

35322100-8

Противовъздушна артилерия

35322200-9

Самоходна артилерия

35322300-0

Буксирна артилерия

35322400-1

Минохвъргачки

35322500-2

Гаубици

35330000-6

Муниции

35331000-3

Боеприпаси за огнестрелно оръжие и за водене на военни действия

35331100-4

Куршуми

35331200-5

Снаряди

35331300-3

Гранати

35331400-7

Фугасни мини

35331500-8

Патрони

35332000-0

Боеприпаси за морски военни действия

35332100-1

Торпеда

35332200-2

Морски мини

35333000-7

Боеприпаси за военновъздушни действия

35333100-8

Бомби

35333200-9

Снаряди с реактивно действие

35340000-9

Резервни части за огнестрелно оръжие и боеприпаси

35341000-6

Части за леки огнестрелни оръжия

35341100-7

Фитинги от промишлен бронз

35342000-3

Резервни части за реактивни гранатомети

35343000-0

Части за минохвъргачки

35400000-8

Военни транспортни средства и части за тях

35410000-1

Бронирани военни транспортни средства

35411000-8

Бойни танкове

35411100-9

Основни бойни танкове

35411200-0

Леки танкове

35412000-5

Бронирани бойни транспортни средства

35412100-6

Бойни машини на пехотата

35412200-7

Бронетранспортьори (БТР) за личен състав

35412300-8

Бронетранспортьори (БТР) за доставка на оръжие

35412400-9

Разузнавателни и патрулни машини

35412500-0

Командни машини и машини за свръзка

35420000-4

Части на военни транспортни средства

35421000-1

Механични резервни части за военни транспортни средства

35421100-2

Двигатели и части на двигатели за военни транспортни средства
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35422000-8

Електронни и електрически резервни части за военни транспортни средства

35500000-9

Военни кораби и части за тях

35510000-2

Бойни кораби

35511000-9

Надводни бойни кораби

35511100-0

Самолетоносачи

35511200-1

Разрушители и фрегати

35511300-2

Корвети и патрулни катери

35511400-3

Десантни средства и кораби амфибии

35512000-6

Подводници

35512100-7

Стратегически атомни подводници

35512200-8

Ударни атомни подводници

35512300-9

Ударни дизелови подводници

35512400-0

Подводници без екипаж

35513000-3

Кораби за обезвреждане на мини и помощни кораби

35513100-4

Минотърсач/миночистач

35513200-5

Помощен изследователски кораб

35513300-6

Помощен кораб за събиране на разузнавателни данни

35513400-7

Кораб болница/товарен (карго) кораб/танкер/ро-ро кораб

35520000-5

Части за военни кораби

35521000-2

Корпус и механични резервни части за военни кораби

35521100-3

Двигатели и части на двигатели за военни кораби

35522000-9

Електронни и електротехнически резервни компоненти за военни кораби

35600000-0

Военни самолети, ракети и космически кораби

35610000-3

Военни самолети

35611100-1

Бойни самолети

35611200-2

Изтребители бомбардировачи/ударни самолети (за нанасяне на удари по земни цели)

35611300-3

Самолети бомбардировачи

35611400-4

Военнотранспортни самолети

35611500-5

Учебно-тренировъчни самолети

35611600-6

Морски патрулни самолети

35611700-7

Самолети цистерни

35611800-8

Разузнавателни самолети

35612100-8

Бойни вертолети

35612200-9

Вертолети за борба с подводници

35612300-0

Вертолети за поддръжка

35612400-1

Военнотранспортни вертолети

35612500-2

Издирвателни и спасителни вертолети

35613000-4

Безпилотни летателни средства

35613100-5

Безпилотни бойни летателни средства

35620000-6

Ракети

35621000-3

Стратегически ракети

35621100-4

Антибалистични ракети

35621200-5

Междуконтинентални балистични ракети

35621300-6

Изстрелвани от подводници балистични ракети

35621400-7

Балистични ракети със среден радиус на действие
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35622000-0

Тактически ракети

35622100-1

Ракети въздух—въздух

35622200-2

Ракети въздух—земя

35622300-3

Противокорабни ракети

35622400-4

Противолодъчни ракети

35622500-5

Тактически антибалистични ракети

35622600-6

Противотанкови управляеми ракети

35622700-7

Ракети земя—въздух (зенитни ракети)

35623000-7

Крилати ракети

35623100-8

Крилати ракети, изстрелвани от въздух/земя/море

35630000-9

Военни космически летателни апарати

35631000-6

Военни спътници

35631100-7

Комуникационни спътници

35631200-8

Спътници за наблюдение

35631300-9

Навигационни спътници

35640000-2

Части за авиационнокосмическо оборудване

35641000-9

Структурни и механични резервни части за авиационно-космическо оборудване

35641100-0

Двигатели и части за двигатели за авиационно-космическо оборудване

35642000-7

Електронни и електротехнически резервни части за авиационно-космическо оборудване

35700000-1

Военни електронни системи

35710000-4

Системи за управление, контрол, комуникационни и компютърни системи

35711000-1

Системи за управление, контрол и комуникация

35712000-8

Системи за тактическо управление, контрол и комуникация

35720000-7

Разузнаване, наблюдение, откриване на цели и разпознаване

35721000-4

Системи за електронно разузнаване

35722000-1

Радари

35723000-8

Радари за въздушна защита

35730000-0

Системи за електронна война и мерки за противодействие

35740000-3

Симулатори на бойни действия

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка

35811100-3

Пожарникарски униформи

35811200-4

Полицейски униформи

35811300-5

Военни униформи

35812000-9

Бойни униформи

35812100-0

Камуфлажни куртки

35812200-1

Бойни дрехи

35812300-2

Бойна екипировка

35813000-6

Военни каски

35813100-7

Покривала за каски

35814000-3

Противогази

35815000-0

Дрехи за защита от куршуми

35815100-1

Противокуршумни жилетки

35820000-8

Помощна екипировка

35821000-5

Знамена
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35821100-6

Пилони за знамена

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на
изкуството и принадлежности

37300000-1

Музикални инструменти и части за музикални инструменти

37310000-4

Музикални инструменти

37311000-1

Клавишни инструменти

37311100-2

Пиана

37311200-3

Акордеони

37311300-4

Музикални органи

37311400-5

Челести (малки пиана)

37312000-8

Брас инструменти

37312100-9

Тромпети

37312200-0

Тромбони

37312300-1

Сузафони (големи басови медни инструменти)

37312400-2

Саксофони

37312500-3

Свирка

37312600-4

Тръби (музикални)

37312700-5

Саксхорни

37312800-6

Мелофони

37312900-7

Алтов обой, баритон (музикален инструмент), флюгел и френски рог

37312910-0

Алтов обой

37312920-3

Баритон (музикален инструмент)

37312930-6

Флюгел

37312940-9

Френски рог

37313000-5

Струнни инструменти

37313100-6

Клавесини

37313200-7

Клавихорди

37313300-8

Китари

37313400-9

Цигулки

37313500-0

Арфи

37313600-1

Банджо (струнен инструмент)

37313700-2

Мандолини

37313800-3

Виолончела

37313900-4

Баси (музикални инструменти в басовия регистър)

37314000-2

Духови инструменти

37314100-3

Кларинети

37314200-4

Обои

37314300-5

Корнети и флейти

37314310-8

Корнети

37314320-1

Флейти

37314400-6

Пикола

37314500-7

Гайди

37314600-8

Устни хармоники

37314700-9

Свирки играчки (детски свирки)

37314800-0

Английски рогове
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37314900-1

Окарини

37315000-9

Музикални инструменти с електрическо усилване на звука

37315100-0

Синтезатори

37316000-6

Ударни инструменти

37316100-7

Чинели, цимбали

37316200-8

Звънчета (музикален инструмент)

37316300-9

Дайрета (тамбурини)

37316400-0

Кастанети

37316500-1

Барабани

37316600-2

Ксилофони

37316700-3

Вибрафони

37320000-7

Части и аксесоари за музикални инструменти

37321000-4

Принадлежности за музикални инструменти

37321100-5

Метрономи

37321200-6

Дървени духови инструменти

37321300-7

Принадлежности за струнни инструменти

37321400-8

Струни или перца за музикални инструменти

37321500-9

Принадлежности за ударни инструменти

37321600-0

Калъфи, кутии или принадлежности за музикални инструменти

37321700-1

Стативи или стойки за партитури за музикални инструменти

37322000-1

Части на музикални инструменти

37322100-2

Ключове за настройване на струни

37322200-3

Музикални кутии или механизми

37322300-4

Мундщуци

37322400-5

Сурдинки

37322500-6

Лостове за настройване

37322600-7

Диригентски палки

37322700-8

Калъфи за пикола

37400000-2

Спортни артикули и екипировка

37410000-5

Екипировка за спортове, практикувани на открито

37411000-2

Зимна екипировка

37411100-3

Екипировка за ски и сноуборд

37411110-6

Ски обувки

37411120-9

Ски

37411130-2

Щеки за ски

37411140-5

Стягащи елементи (за ски)

37411150-8

Сноуборди

37411160-1

Екипи за ски

37411200-4

Екипировка за пързаляне с кънки и хокей на лед

37411210-7

Хокейни шайби

37411220-0

Кънки за лед

37411230-3

Хокейни стикове

37411300-5

Полярни дрехи и екипировка

37412000-9

Екипировка за водни ски

37412100-0

Водни ски

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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Описание

37412200-1

Леководолазен дихателен апарат и принадлежности за шнорхел

37412210-4

Компенсаторни жилетки

37412220-7

Леководолазни бутилки със сгъстен въздух

37412230-0

Регулатори за леководолазни дихателни апарати

37412240-3

Инструменти и принадлежности за гмуркане

37412241-0

Бутилки за дихателни апарати за подводно плуване

37412242-7

Екипи за гмуркане

37412243-4

Комбинезони за гмуркане

37412250-6

Маски, плавници и шнорхели

37412260-9

Хидрокостюми

37412270-2

Сухи (непромокаеми) костюми

37412300-2

Екипировка и принадлежности за сърфиране и плуване

37412310-5

Дъски за водно пързаляне с уейкборд, книборд или бугиборд

37412320-8

Екипировка за уиндсърф

37412330-1

Дъски за сърфинг

37412340-4

Очила за плуване или плавници

37412350-7

Екипировка за парапланер (делтапланер)

37413000-6

Артикули, свързани с лов и риболов

37413100-7

Рибарски принадлежности

37413110-0

Рибарски прътове

37413120-3

Рибарски въдици

37413130-6

Рибарски макари

37413140-9

Риболовни примамки

37413150-2

Риболовна стръв

37413160-5

Риболовни тежести (на рибарски мрежи и прочие)

37413200-8

Ловни артикули

37413210-1

Примамки за животни

37413220-4

Примамки за птици (мюрета, мамци)

37413230-7

Капани

37413240-0

Цев (ствол) на огнестрелно оръжие

37414000-3

Артикули за къмпинг

37414100-4

Дюшеци за къмпинг

37414200-5

Хладилни чанти

37414300-6

Ремонтен комплект за палатки

37414600-9

Котлони за къмпинг или за пребиваване на открито

37414700-0

Охладители за бутилки

37414800-1

Спасителни комбинезони

37415000-0

Екипировка за лека атлетика

37416000-7

Екипировка за отдих и развлечение

37420000-8

Екипировка за гимнастика

37421000-5

Гимнастически постелки

37422000-2

Гимнастически лостове или греди

37422100-3

Гимнастически лостове

37422200-4

Гимнастически греди

37423000-9

Гимнастически въжета, халки или принадлежности за катерене

L 74/95

L 74/96
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37423100-0

Гимнастически въжета

37423200-1

Гимнастически халки

37423300-2

Гимнастически принадлежности за катерене

37424000-6

Екипировка за гимнастически прескоци

37425000-3

Гимнастически трамплини

37426000-0

Оборудване за висилка (лост)

37430000-1

Боксова екипировка

37431000-8

Боксови рингове

37432000-5

Боксови круши

37433000-2

Боксови ръкавици

37440000-4

Фитнес екипировка

37441000-1

Екипировка за трениране на аеробика

37441100-2

Бягащи пътеки

37441200-3

Степери

37441300-4

Велоергометри

37441400-5

Гребни тренажори

37441500-6

Въжета за скачане

37441600-7

Батути за упражнения

37441700-8

Топки за упражнения

37441800-9

Екипировка за степ аеробика

37441900-0

Кростренажори

37442000-8

Екипировка за вдигане на тежести и трениране на мускулите

37442100-8

Гири

37442200-8

Щанги

37442300-8

Уреди за трениране на горните и долните мускулни групи на тялото

37442310-4

Уреди за трениране на долните мускулни групи на тялото

37442320-7

Уреди за трениране на горните мускулни групи на тялото

37442400-8

Скамейки или стойки за изхвърляне на щанги

37442500-8

Тежести за фитнес упражнения

37442600-8

Уреди Пилатес

37442700-8

Уред за укрепване мускулатурата на ръцете

37442800-8

Еластични ленти и тръби за укрепване на мускулатурата

37442810-9

Еластични ленти за укрепване на мускулатурата

37442820-2

Еластични тръби за укрепване на мускулатурата

37442900-8

Комбинирани уреди

37450000-7

Екипировка за спортове на открито и на игрища/кортове

37451000-4

Екипировка за спортове на открито

37451100-5

Бейзболни топки

37451110-8

Предпазни мрежи или огради за бейзбол

37451120-1

Бейзболни бази („възглавнички“ с квадратна форма за обозначаването им)

37451130-4

Бейзболни бати (бухалки)

37451140-7

Помощни средства за удряне на бейзболната топка

37451150-0

Бейзболни ръкавици

37451160-3

Протектори за бейзбол или софтбол

37451200-6

Хокей на трева

15.3.2008 г.
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37451210-9

Топки за хокей на трева

37451220-2

Стикове за хокей на трева

37451300-7

Топки за американски футбол

37451310-0

Блокировъчни щитове за американски футбол

37451320-3

Поставки за избиване на топката за американски футбол

37451330-6

Тренировъчни чучела за американски футбол

37451340-9

Екипировка за флаг футбол

37451400-8

Топки за лакрос (северноамериканска игра на топка)

37451500-9

Стикове за лакрос

37451600-0

Автоматични механизми за изхвърляне на топките

37451700-1

Футболни топки

37451710-4

Маркиращо оборудване за футболни терени

37451720-7

Защитна футболна екипировка

37451730-0

Помощни уреди за футболни тренировки

37451800-2

Топки за софтбол

37451810-5

Бати (бухалки) за софтбол

37451820-8

Ръкавици за софтбол

37451900-3

Хандбал

37451920-9

Училищни екипировки за хандбал

37452000-1

Екипировка за ракетни спортове и спортове на кортове

37452100-2

Бадминтон (федербал)

37452110-5

Волани (топки с перца) за бадминтон

37452120-8

Ракети за бадминтон

37452200-3

Баскетболни топки

37452210-6

Пълни игрални комплекти за баскетбол

37452300-4

Защитна екипировка за хокей в зала

37452400-5

Топки, ръкохватки и кордаж за ракетбол

37452410-8

Топки за ракетбол

37452420-1

Ръкохватки за ракетбол

37452430-4

Кордаж за ракетбол

37452500-6

Ракети за ракетбол

37452600-7

Скуош

37452610-0

Топки за скуош

37452620-3

Ракети за скуош

37452700-8

Тенис

37452710-1

Топки за тенис

37452720-4

Екипировка за тенис на корт

37452730-7

Ракети за тенис

37452740-0

Помощни средства за тренировки по тенис

37452800-9

Топки и прътове за тетербол

37452810-2

Топки за тетербол

37452820-5

Прътове за тетербол

37452900-0

Волейболни топки

37452910-3

Стълбове за волейболни зали

37452920-6

Подвижна етажерка за съхранение на волейболни топки или мрежи

L 74/97
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37453000-8

Лекоатлетическа екипировка

37453100-9

Копия (за хвърляне)

37453200-0

Летви за скок на височина

37453300-1

Дискове

37453400-2

Гюллета (за тласкане)

37453500-3

Върлини за овчарски скок

37453600-4

Препятствия (за бягане с препятствия)

37453700-5

Щафети

37460000-0

Игри със стрелба и игри на маса и екипировка за тях

37461000-7

Игри на маса и екипировка за тях

37461100-8

Маси за въздушен хокей или принадлежности

37461200-9

Топки за футбол на маса

37461210-2

Резервни играчи за футбол на маса

37461220-5

Маси за футбол

37461300-0

Билярдни щеки

37461400-1

Шафълборд (американска игра с придвижване на дървени кръгчета върху разчертана дъска)

37461500-2

Маси за тенис

37461510-5

Топки за тенис на маса

37461520-8

Хилки за тенис на маса

37462000-4

Игри със стрелба по мишени и екипировка

37462100-5

Екипировка за стрелба с лък

37462110-8

Предпазители за ръката при стрелба с лък

37462120-1

Стрели за лък

37462130-4

Предпазна решетка за стрелба с лък

37462140-7

Тетива за лък

37462150-0

Дъга на лък

37462160-3

Ръкавици за стрелба с лък

37462170-6

Стойки на мишени за стрелба с лък

37462180-9

Мишени за стрелба с лък

37462200-6

Къси стрели (дартс)

37462210-9

Мишени за къси стрели (дартс)

37462300-7

Мишени с изхвърляне (мятане)

37462400-8

Екипировка за стрелба по подвижна цел

37470000-3

Екипировка за голф и боулинг

37471000-0

Екипировка за голф

37471100-1

Чанти за голф

37471200-2

Топки за голф

37471300-3

Стикове за голф

37471400-4

Т-образни знаци за поставяне на топките за голф

37471500-5

Калъфи за стикове за голф

37471600-6

Ръкавици за голф

37471700-7

Инструменти за изравняване на откъснатите със стика парченца пръст и трева

37471800-8

Очила за голф

37471900-9

Апарат за подреждане на топките за голф

37472000-7

Екипировка за боулинг

15.3.2008 г.
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37480000-6

Уреди или апарати за свободното време

37481000-3

Машини за поддържане на лед

37482000-0

Спортни информационни табла

37500000-3

Игри и играчки; панаирни атракции

37510000-6

Кукли

37511000-3

Куклени къщички

37512000-0

Части или аксесоари за играчки

37513000-7

Марионетки (кукли)

37513100-8

Марионетни театри

37520000-9

Играчки

37521000-6

Музикални инструменти във вид на играчки

37522000-3

Играчки с колела

37523000-0

Пъзели

37524000-7

Игри

37524100-8

Образователни игри

37524200-9

Игри, които се играят на дъска

37524300-0

Класически игри

37524400-1

Съвместни игри

37524500-2

Игри стратегии

37524600-3

Игри за трениране на паметта

37524700-4

Аксесоари за игри

37524800-5

Лотарийни игри

37524810-8

Лотарийни билети

37524900-6

Игрални комплекти

37525000-4

Детски балончета и топки

37526000-1

Детски кофички (играчки)

37527000-8

Детски влакчета и колички

37527100-9

Детски влакчета (играчки)

37527200-0

Детски колички (играчки)

37528000-5

Оръжия играчки

37529000-2

Надуваеми играчки и играчки за яздене

37529100-3

Надуваеми играчки

37529200-4

Играчки за яздене

37530000-2

Артикули за панаирни празници, развлекателни или тихи игри

37531000-9

Карти за игра

37532000-6

Видеоигри

37533000-3

Билярди

37533100-4

Билярдни топки

37533200-5

Билярдна креда

37533300-6

Върхове на билярдни стикове

37533400-7

Билярдни триъгълни рамки

37533500-8

Билярдни маси

37534000-0

Игри, които се играят с монети или с жетони

37535000-7

Въртележки, люлки, стрелбища и други панаирни атракции

37535100-8

Люлки
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37535200-9

Оборудване за площадки за игри

37535210-2

Люлки за детски игрални площадки

37535220-5

Катерушки за детски игрални площадки

37535230-8

Въртележки за детски игрални площадки

37535240-1

Пързалки за детски игрални площадки

37535250-4

Люлки клатушки (върху пън и пр.) за детски игрални площадки

37535260-7

Тунели за детски игрални площадки

37535270-0

Пясъчници за детски игрални площадки

37535280-3

Скамейки за детски игрални площадки

37535290-6

Екипировка за катерене по стени и лазене по въже

37535291-3

Екипировка за катерене по стени

37535292-0

Екипировка за лазене по въже

37540000-5

Игрални автомати

37800000-6

Принадлежности за занаятчийски дейности и художествено творчество

37810000-9

Принадлежности за занаятчийски дейности

37820000-2

Принадлежности за художествено творчество

37821000-9

Четки за рисуване

37822000-6

Пера за рисуване

37822100-7

Цветни моливи

37822200-8

Въглен за рисуване

37822300-9

Тебешири

37822400-0

Пастели

37823000-3

Псевдопергаментна маслоустойчива хартия и други хартиени изделия

37823100-4

Псевдопергаментна маслоустойчива хартия

37823200-5

Паус

37823300-6

Хартия „кристал“

37823400-7

Прозрачна или полупрозрачна хартия

37823500-8

Лека грундирана хартия и ръчно произвеждана хартия

37823600-9

Чертожна хартия

37823700-0

Картографска хартия

37823800-1

Многослойни хартия и картон

37823900-2

Крафтлайнер

38000000-5

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

38100000-6

Навигационни и метеорологични инструменти

38110000-9

Навигационни инструменти

38111000-6

Оборудване за радиогониометрия (радиопеленгация)

38111100-7

Компаси

38111110-0

Принадлежности за компаси

38112000-3

Секстанти

38112100-4

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)

38113000-0

Хидролокатори сонари

38114000-7

Ехолоти

38115000-4

Радарни устройства

38115100-5

Оборудване за радарно наблюдение

38120000-2

Метеорологични уреди
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38121000-9

Анемометри (ветромери)

38122000-6

Барометри

38123000-3

Регистратори и архиватори на данни за валежи или изпарения

38124000-0

Апарати за радиосондиране

38125000-7

Плювиографи (дъждомери)

38126000-4

Апарати за наблюдение на повърхността

38126100-5

Апарати за повърхностно наблюдение на валежи или изпарения

38126200-6

Апарати за повърхностно наблюдение на слънчевото излъчване

38126300-7

Апарати за повърхностно наблюдение на температурата или влажността

38126400-8

Апарати за повърхностно наблюдение на вятъра

38127000-1

Метеорологични станции

38128000-8

Принадлежности за метеорологични инструменти

38200000-7

Геоложки и геофизични инструменти

38210000-0

Геоложки компаси

38220000-3

Апарати за геоложки проучвания

38221000-0

Географски информационни системи (GIS или равностойни)

38230000-6

Електромагнитни геофизични инструменти

38240000-9

Геофизични инструменти за измерване на земното притегляне

38250000-2

Геофизични инструменти за измерване на индуцирана поляризация (IP)

38260000-5

Геофизични инструменти с магнитометри

38270000-8

Геофизични инструменти за измерване на относителното съпротивление

38280000-1

Гравиметри

38290000-4

Геодезични, фидрографски, океанографски и хидроложки инструменти и прибори

38291000-1

Уреди за телеметрия

38292000-8

Хидрографски уреди

38293000-5

Сеизмологично оборудване

38294000-2

Теодолити

38295000-9

Топографско оборудване

38296000-6

Геодезични уреди

38300000-8

Измервателни инструменти

38310000-1

Точни везни

38311000-8

Електронни везни и принадлежности

38311100-9

Електронни аналитични везни

38311200-0

Електронни технически везни

38311210-3

Еталонни теглилки

38320000-4

Чертожни маси

38321000-1

Чертожни машини

38322000-8

Пантографи

38323000-5

Сметачни линии

38330000-7

Ръчни инструменти за измерване на дължина

38331000-4

Екери (геодезически уреди)

38340000-0

Инструменти за измерване на величини

38341000-7

Уреди за измерване на лъчения

38341100-8

Устройство за автоматично записване на основата на електронен сноп

38341200-9

Дозиметри за лъчения
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38341300-0

Уреди за измерване на електрически величини

38341310-3

Амперметри

38341320-6

Волтметри

38341400-1

Гайгерови броячи

38341500-2

Система за наблюдение на контаминацията

38341600-3

Монитори за наблюдение на лъчения

38342000-4

Осцилоскопи

38342100-5

Осцилографи

38343000-1

Оборудване за контрол на грешките

38344000-8

Система за наблюдение на замърсяването

38400000-9

Уреди за контрол на физически характеристики

38410000-2

Уреди за отчитане

38411000-9

Хидрометри

38412000-6

Термометри

38413000-3

Пирометри

38414000-0

Хигрометри

38415000-7

Психрометри

38416000-4

pH-метри

38417000-1

Термоелементи (термодвойки)

38418000-8

Калориметри

38420000-5

Измервателни уреди за дебит, ниво и налягане на течности или на газ

38421000-2

Измервателни уреди за дебит

38421100-3

Водомери

38421110-6

Дебитомери

38422000-9

Оборудване за измерване на ниво

38423000-6

Оборудване за измерване на налягане

38423100-7

Измервателни уреди за налягане

38424000-3

Оборудване за измерване и за контрол

38425000-0

Хидромеханично оборудване

38425100-1

Манометри

38425200-2

Вискозиметри

38425300-3

Дълбокомери

38425400-4

Апарати за оценка на структури

38425500-5

Апарати за оценка на силата

38425600-6

Пикнометри

38425700-7

Инструменти за измерване на повърхностното напрежение

38425800-8

Денситометри (плътномери)

38426000-7

Колориметри

38427000-4

Флуксметри (потокомери)

38428000-1

Реометри

38429000-8

Ротаметри

38430000-8

Уреди за детекция и за анализ

38431000-5

Уреди за детекция

38431100-6

Детектори на газ

38431200-7

Детектори на дим

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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38431300-8

Детектори на грешки

38432000-2

Уреди за анализи

38432100-3

Газови анализатори

38432200-4

Хроматографи

38432210-7

Газови хроматографи

38432300-5

Анализатори на дим

38433000-9

Спектрометри

38433100-0

Масов спектрометър

38433200-1

Оборудване за измерване на емисии

38433210-4

Спектрометър за емисии

38433300-2

Спектрален анализатор

38434000-6

Анализатори

38434100-7

Анализатори на разширение

38434200-8

Уреди за измерване на звука

38434210-1

Сонометри (аудиометри)

38434220-4

Анализатори на скоростта (на разпространение) на звука

38434300-9

Уреди за измерване на шума

38434310-2

Децибелометър (шумомер)

38434400-0

Виброанализатори

38434500-1

Биохимични анализатори

38434510-4

Цитометри

38434520-7

Кръвни анализатори

38434530-0

Анализатори на мляко

38434540-3

Биомедицинско оборудване

38434550-6

Броячи на кръвни елементи

38434560-9

Химически анализатор

38434570-2

Хематологични анализатори

38434580-5

Имунологични анализатори

38435000-3

Детектори на флуиди

38436000-0

Шейкъри и принадлежности

38436100-1

Механични шейкъри

38436110-4

Съд за колба Ерленмайер за шейкъри

38436120-7

Щипки за колби Ерленмайер за шейкъри

38436130-0

Стойки за разделителни фунии

38436140-3

Държач за щипки за колби Ерленмайер за шейкъри

38436150-6

Държачи за чаши Петри за шейкъри

38436160-9

Статив за епруветки за шейкъри

38436170-2

Конусен адаптор за шейкове

38436200-2

Ротационни изпарители

38436210-5

Защитен екран за ротационни изпарители

38436220-8

Датчик за точката на кипене на ротационни изпарители

38436230-1

Регулатор на налягането за ротационни изпарители

38436300-3

Инкубатор-шейкъри

38436310-6

Нагревателни плочи

38436320-9

Нагревателни плочи за колби
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L 74/104
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38436400-4

Магнитни шейкъри

38436410-7

Терморегулатори за механични шейкъри с нагревателни плочи

38436500-5

Механични бъркалки

38436510-8

Роторни лопатки (импелери) за механични бъркалки

38436600-6

Имерсионни хомогенизатори

38436610-9

Диспергиращи инструменти за имерсионни хомогенизатори

38436700-7

Ултразвукови дезинтегратори

38436710-0

Сонди за ултразвукови дезинтегратори

38436720-3

Конвертори за ултразвукови дезинтегратори

38436730-6

Камери с постоянен дебит за ултразвукови дезинтегратори

38436800-8

Хомогенизатори с ротационни лопатки

38437000-7

Лабораторни пипети и принадлежности

38437100-8

Пипети

38437110-1

Връхчета на пипети

38437120-4

Наконечници на пипети

38500000-0

Уреди за контрол и изпитания

38510000-3

Микроскопи

38511000-0

Електронни микроскопи

38511100-1

Електронни сканиращи микроскопи (с подвижен електронен лъч)

38511200-2

Електронни трансмисионни микроскопи

38512000-7

Йонни и молекулярни микроскопи

38512100-8

Йонни микроскопи

38512200-9

Молекулярни микроскопи

38513000-4

Инвертирани и металургични микроскопи

38513100-5

Инвертирани микроскопи

38513200-6

Металургични микроскопи

38514000-1

Тъмнополеви микроскопи и микроскопи със сканиращи сонди

38514100-2

Тъмнополеви микроскопи

38514200-3

Микроскопи със сканиращи сонди

38515000-8

Флуоресцентни и поляризационни микроскопи

38515100-9

Поляризационни микроскопи

38515200-0

Флуоресцентни микроскопи

38516000-5

Бинокулярни оптически микроскопи

38517000-2

Акустични микроскопи и проекционни микроскопи

38517100-3

Акустични микроскопи

38517200-4

Проекционни микроскопи

38518000-9

Микроскопи с голямо зрително поле, стереоскопични микроскопи или дисекционни оптични
микроскопи

38518100-0

Микроскопи с голямо зрително поле

38518200-1

Стереоскопични микроскопи или дисекционни оптични микроскопи

38519000-6

Различни видове компоненти за микроскопи

38519100-7

Рефлектори (осветители) за микроскопи

38519200-8

Обективи за микроскопи

38519300-9

Фото- или видеопринадлежности за микроскопи

38519310-2

Фотопринадлежности за микроскопи

38519320-5

Видеопринадлежности за микроскопи

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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38519400-0

Автоматизирана предметна масичка за микроскоп

38519500-1

Резервни лампи за лабораторни микроскопи

38519600-2

Окуляри, кондензори, колектори, тубуси, предметни масички и калъфи за микроскопи

38519610-5

Окуляри за микроскопи

38519620-8

Кондензори за микроскопи

38519630-1

Колектори за микроскопи

38519640-4

Тубуси за микроскопи

38519650-7

Предметни масички за микроскопи

38519660-0

Калъфи за микроскопи

38520000-6

Скенери

38521000-3

Скенери за налягане

38522000-0

Хроматографски скенери

38527100-6

Дозиметри с йонизационна камера

38527200-7

Дозиметри

38527300-8

Дозиметрични системи с вторични еталони

38527400-9

Дозиметри с фантоми

38530000-9

Дифрактографи

38540000-2

Машини и уреди за изпитвания и измерване

38541000-9

Тестери за заваряемост

38542000-6

Сервохидравлични изпитателни уреди

38543000-3

Оборудване за детекция на газ

38544000-0

Детектори на дрога

38545000-7

Набори за газов анализ

38546000-4

Система за откриване на експлозиви

38546100-5

Детектори за бомби

38547000-1

Дозиметрична система

38548000-8

Инструменти за превозни средства

38550000-5

Измервателни уреди

38551000-2

Уреди за измерване на енергия

38552000-9

Електронни измервателни уреди

38553000-6

Магнитни измервателни уреди

38554000-3

Електромери

38560000-8

Броячи на продукция

38561000-5

Оборотомери

38561100-6

Скоростомери за превозни средства

38561110-9

Тахометри

38561120-2

Таксиметрови апарати

38562000-2

Стробоскопи

38570000-1

Инструменти и апарати за регулиране и контрол

38571000-8

Ограничители на скорост

38580000-4

Уреди, които използват лъчение и са предназначени за немедицинска употреба

38581000-1

Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи

38582000-8

Оборудване за контрол, работещо с рентгенови лъчи

38600000-1

Оптически инструменти

38620000-7

Поляризиращи материали
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38621000-4

Апарати с оптични влакна

38622000-1

Огледала

38623000-8

Оптични филтри

38624000-5

Помощни оптически средства

38630000-0

Астрономически и оптически инструменти

38631000-7

Бинокли

38632000-4

Очила за нощно виждане

38633000-1

Оптически мерници

38634000-8

Оптични микроскопи

38635000-5

Телескопи

38636000-2

Специализирани оптически инструменти

38636100-3

Лазери

38636110-6

Промишлени лазери

38640000-3

Устройства с течни кристали

38641000-0

Перископи

38650000-6

Фотографско оборудване

38651000-3

Фотографски апарати

38651100-4

Фотографски обективи

38651200-5

Корпуси на фотографски апарати

38651300-6

Фотокамери за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри

38651400-7

Фотоапарати с незабавно проявяване на снимката

38651500-8

Кинокамери

38651600-9

Цифрови камери

38652000-0

Кинопрожекционни апарати

38652100-1

Прожекционни апарати

38652110-4

Прожекционни апарати за диапозитиви

38652120-7

Видеопроектори

38652200-2

Увеличители

38652300-3

Устройства за намаляване на образа

38653000-7

Апаратури за фотолаборатории

38653100-8

Светкавици

38653110-1

Лампи за светкавици

38653111-8

Кубове за светкавици

38653200-9

Фотографски увеличители

38653300-0

Уреди и оборудване за проявяване на фотографски ленти

38653400-1

Прожекционни екрани

38654000-4

Оборудване за микрофилми и микрофишове

38654100-5

Оборудване за микрофилми

38654110-8

Четящи устройства за микрофилми

38654200-6

Оборудване за микрофишове

38654210-9

Четящи устройства за микрофишове

38654300-7

Оборудване за микроформати

38654310-0

Четящи устройства за микроформати

38700000-2

Апарати за регистриране на присъствието и подобни апарати за отчитане; паркингови времеброячи

38710000-5

Апарати за регистриране на присъствието
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38720000-8

Устройства за отбелязване на дата и час

38730000-1

Паркингови времеброячи

38731000-8

Измервателни уреди, работещи с жетони

38740000-4

Таймери

38750000-7

Превключватели с часовников механизъм

38800000-3

Оборудване за управление на промишлени процеси и оборудване за дистанционно управление

38810000-6

Оборудване за управление на промишлени процеси

38820000-9

Оборудване за дистанционно управление

38821000-6

Апарати за радиотелеуправление

38822000-3

Сирени с дистанционно управление

38900000-4

Различни видове инструменти за оценка или изпитване

38910000-7

Оборудване за контрол на хигиената и изпитвателно оборудване

38911000-4

Комплекти за ръчно взимане на натривки

38912000-1

Комплекти за автоматично взимане на натривки

38920000-0

Оборудване за семена и фуражи

38921000-7

Анализатори на семена

38922000-4

Броячи на семена

38923000-1

Анализатори на фуражи

38930000-3

Инструменти за измерване на влажност и влагосъдържание

38931000-0

Апарати за контрол на температурата и влажността

38932000-7

Хигрометри (влагомери)

38940000-6

Инструменти за ядрени измервания

38941000-7

Броячи на алфа-частици

38942000-7

Броячи на алфа- и бета-частици

38943000-7

Броячи на бета-частици

38944000-7

Броячи на бета- и гама-частици

38945000-7

Броячи на гама-частици

38946000-7

Киловолтметри (за измерване на пиковото напрежение)

38947000-7

Рентгенови микроанализатори

38950000-9

Полимеразна верижна реакция (PCR)

38951000-6

Полимеразна верижна реакция в реално време (RT-PCR)

38960000-2

Алкохолен ключ (миниатюрен тестер, вграден в автомобилния ключ, подаващ радиосигнал за включване
на запалването, ако нивото на алкохола в кръвта на шофьора е в допустимите граници)

38970000-5

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение
на осветителни тела) и продукти за почистване

39100000-3

Мебелировка

39110000-6

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях

39111000-3

Седалки

39111100-4

Въртящи се седалки

39111200-5

Седалки за театър

39111300-6

Катапултиращи се седалки

39112000-0

Столове

39112100-1

Столове за трапезария

39113000-7

Различни видове седалки и столове

39113100-8

Кресла
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39113200-9

Канапета

39113300-0

Скамейки

39113400-1

Шезлонги

39113500-2

Табуретки

39113600-3

Пейки

39113700-4

Подложки за крака

39114000-4

Елементи за седалки

39114100-5

Пълнеж за седалки

39120000-9

Маси, шкафове, бюра и библиотеки

39121000-6

Бюра и маси

39121100-7

Бюра

39121200-8

Маси

39122000-3

Шкафове и библиотеки

39122100-4

Шкафове

39122200-5

Библиотеки

39130000-2

Мебелировка за офиса

39131000-9

Етажерки за бюро

39131100-0

Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение)

39132000-6

Системи за подреждане на документация

39132100-7

Шкафове картотеки

39132200-8

Мебели за съхранение на фишове

39132300-9

Модули за окачени папки

39132400-0

Системи от ротационни класьори

39132500-1

Колички, използвани в офиса

39133000-3

Витрини (шкафове)

39134000-0

Мебели за компютри

39134100-1

Маси за компютри

39135000-7

Маси за сортиране

39135100-8

Стелажи за сортиране

39136000-4

Закачалки за дрехи

39137000-1

Омекотители за вода

39140000-5

Къщна мебел

39141000-2

Кухненска мебел и оборудване

39141100-3

Етажерки

39141200-4

Работни плоскости

39141300-5

Шкафове с рафтове

39141400-6

Модули за кухненско обзавеждане

39141500-7

Отдушници за засмукване на дим

39142000-9

Градинска мебел

39143000-6

Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи

39143100-7

Мебелировка за спални

39143110-0

Легла и артикули за легла и специални подобни артикули (дюшеци, юргани, пухени завивки и др.)

39143111-7

Пружини за легла

39143112-4

Дюшеци

39143113-1

Специални дамаски за мебелиране
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39143114-8

Електрически завивки

39143115-5

Гумирани покривки за легла

39143116-2

Детски легла

39143120-3

Мебелировка за спални с изключение на легла и принадлежности за легла

39143121-0

Гардероби с окачалки за дрехи

39143122-7

Скринове

39143123-4

Нощни масички

39143200-8

Мебелировка за трапезария

39143210-1

Маси за трапезария

39143300-9

Мебелировка за дневна стая

39143310-2

Ниски маси

39144000-3

Обзавеждане за бани

39145000-0

Принадлежности за винарски изби

39150000-8

Различни видове мебелировка и оборудване

39151000-5

Различни видове мебелировка

39151100-6

Рафтове с прегради

39151200-7

Работни маси

39151300-8

Модулни мебели

39152000-2

Подвижни стелажи

39153000-9

Мебелировка за конферентни зали

39153100-0

Щандове (етажерки) за книги

39154000-6

Оборудване за изложби

39154100-7

Изложбени щандове

39155000-3

Библиотечна мебел

39155100-4

Оборудване за библиотека

39156000-0

Мебелировка за фоайета и рецепции

39157000-7

Мебелни елементи

39160000-1

Училищна мебелировка

39161000-8

Мебелировка за детски градини

39162000-5

Оборудване за обучение

39162100-6

Дидактично оборудване

39162110-9

Училищни принадлежности

39162200-7

Оборудване, свързано с образованието

39170000-4

Мебел за магазини

39171000-1

Витрини (стъклени)

39172000-8

Щандове

39172100-9

Щандове за дистрибуция на храна

39173000-5

Складови модули

39174000-2

Фирмени табели на магазини

39180000-7

Мебел за лаборатории

39181000-4

Лабораторни маси

39190000-0

Хартиени тапети и други покрития

39191000-7

Стенни покрития на основата на хартия или картон

39191100-8

Хартиени тапети

39192000-4

Текстилни стенни облицовки

L 74/109
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39193000-1

Подови покрития на основата на хартия или картон

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

39221000-7

Кухненско оборудване

39221100-8

Кухненска посуда

39221110-1

Домакински съдове

39221120-4

Чаши

39221121-1

Чаши за чай или кафе

39221122-8

Малки чаши за чай или кафе

39221123-5

Чаши за пиене

39221130-7

Съдове за хранителни продукти

39221140-0

Бидони за вода

39221150-3

Изотермични съдове

39221160-6

Табли

39221170-9

Сушилки

39221180-2

Готварски принадлежности

39221190-5

Сушилници за съдове

39221200-9

Съдове за сервиране

39221210-2

Чинии

39221220-5

Плоски съдове

39221230-8

Чинийка (за чаша)

39221240-1

Купи

39221250-4

Декантери

39221260-7

Канчета от тенекия

39222000-4

Принадлежности за ресторантьорство

39222100-5

Принадлежности за еднократна употреба в ресторантьорството

39222110-8

Ножове и чинии за еднократна употреба

39222120-1

Чаши за еднократна употреба

39222200-6

Табли за хранене

39223000-1

Лъжици, вилици

39223100-2

Лъжици

39223200-3

Вилици

39224000-8

Метли и четки и различни видове други изделия

39224100-9

Метли

39224200-0

Четки

39224210-3

Четки за боядисване на сгради

39224300-1

Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството

39224310-4

Четки за личен тоалет

39224320-7

Гъби

39224330-0

Кофи

39224340-3

Кошчета за боклук

39224350-6

Лопатки за смет

39225000-5

Запалки, артикули от горими материали, пиротехнически артикули, кибритени клечки и течни горива
или втечнени горивни газове

39225100-6

Запалки
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39225200-7

Пирофорни сплави

39225300-8

Кибритени клечки

39225400-9

Газ за запалки

39225500-0

Пиротехнически артикули

39225600-1

Свещи

39225700-2

Бутилки, буркани и шишенца

39225710-5

Бутилки

39225720-8

Буркани

39225730-1

Шишенца

39226000-2

Дамаджани, каси за бутилки, плоски шишета (флакони) и бобини

39226100-3

Каси за бутилки

39226200-4

Дамаджани и плоски шишета (флакони)

39226210-7

Дамаджани

39226220-0

Плоски шишета (флакони)

39226300-5

Макари или бобини

39227000-9

Игли за шиене и куки за плетене, и напръстници

39227100-0

Игли за шиене или куки за плетене

39227110-3

Игли за шиене

39227120-6

Куки за плетене

39227200-1

Напръстници

39230000-3

Изделия със специална употреба

39234000-1

Каси за компост

39235000-8

Жетони

39236000-5

Бояджийски камери

39237000-2

Жалони за маркиране на трасе при обилни снеговалежи

39240000-6

Ножарски изделия

39241000-3

Ножове и ножици

39241100-4

Ножове

39241110-7

Ножове за хранене

39241120-0

Кухненски ножове

39241130-3

Универсални ножчета

39241200-5

Ножици

39254000-7

Часовникарски изделия

39254100-8

Неръчни часовници

39254110-1

Будилници

39254120-4

Стенни часовници

39254130-7

Стъкло за неръчни часовници

39260000-2

Тави за листове или поща или офис принадлежности

39261000-9

Тави за листове или поща

39263000-3

Офис принадлежности

39263100-4

Комплекти принадлежности за бюро

39264000-0

Аксесоари за класьори или картотеки

39265000-7

Кукички и капси

39270000-5

Религиозни артикули

39290000-1

Различни видове обзавеждане
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39291000-8

Принадлежности за обществени перални

39292000-5

Ученически таблички или дъски за писане или рисуване, или пособия

39292100-6

Черни дъски

39292110-9

Гъби за изтриване на черни дъски

39292200-7

Ученически таблички за писане или рисуване

39292300-8

Пособия за чертане

39292400-9

Пособия за писане

39292500-0

Линии

39293000-2

Изкуствени продукти

39293100-3

Изкуствени плодове

39293200-4

Изкуствени цветя

39293300-5

Изкуствена трева

39293400-6

Изкуствена тревна площ

39293500-7

Бижутерийна имитация

39294000-9

Апарати и оборудване, предназначени за демонстриране

39294100-0

Информационни и промоционални продукти

39295000-6

Чадъри и слънчобрани, бастуни и сглобяеми или сгъваеми столчета

39295100-7

Слънчобрани

39295200-8

Чадъри за дъжд

39295300-9

Сглобяеми или сгъваеми столчета

39295400-0

Бастуни за ходене

39295500-1

Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, слънчобрани, бастуни и подобни артикули

39296000-3

Погребални артикули

39296100-4

Ковчези

39297000-0

Казармени принадлежности

39298000-7

Статуетки, украшения, рамки за фотографии и картини; огледала

39298100-8

Рамки за фотографии

39298200-9

Рамки за картини

39298300-0

Вази

39298400-1

Статуетки

39298500-2

Украшения

39298600-3

Глобуси

39298700-4

Трофеи

39298800-5

Аквариуми

39298900-6

Други видове декоративни предмети

39298910-9

Коледни дръвчета

39299000-4

Изделия от стъкло

39299100-5

Стъклени ампули

39299200-6

Безопасно стъкло

39299300-7

Стъклени огледала

39300000-5

Различно оборудване

39310000-8

Оборудване за ресторантьорството

39311000-5

Дребно оборудване за ресторантьорството

39312000-2

Оборудване за приготвяне на хранителни продукти

39312100-3

Машини за нарязване на месо
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39312200-4

Оборудване за стол

39313000-9

Хотелско оборудване

39314000-6

Оборудване за промишлена кухня

39315000-3

Оборудване за ресторант

39330000-4

Оборудване за дезинфекция

39340000-7

Оборудване за газова мрежа

39341000-4

Оборудване за газ под налягане

39350000-0

Оборудване за канализационна и отводнителна мрежа

39360000-3

Оборудване за свързване

39370000-6

Оборудване за водоразпределителните мрежи

39500000-7

Текстилни изделия

39510000-0

Текстилни изделия за домакинството

39511000-7

Покривала и наметала

39511100-8

Покривала

39511200-9

Наметала

39512000-4

Спално бельо

39512100-5

Чаршафи

39512200-6

Торби за завивки

39512300-7

Долни чаршафи

39512400-8

Пухени завивки

39512500-9

Калъфки за възглавници

39512600-0

Калъфки за продълговати възглавници

39513000-1

Покривки и кърпи за маса

39513100-2

Покривки

39513200-3

Салфетки за маса

39514000-8

Тоалетни и кухненски кърпи

39514100-9

Тоалетни кърпи

39514200-0

Кърпи за избърсване на порцеланови изделия

39514300-1

Кърпи за бърсане на ръце във вид на руло

39514400-2

Автоматични диспенсери/дозатори за хартиени кърпи за ръце

39514500-3

Тоалетни тривки (кисета)

39515000-5

Завеси, стенни тапицерии, фестонирани драперии и текстилни щори

39515100-6

Завеси

39515110-9

Противодимни и/или димоуловителни завеси

39515200-7

Стенни драперии

39515300-8

Фестонирани драперии

39515400-9

Щори

39515410-2

Вътрешни щори

39515420-5

Щори от текстилни материали

39515430-8

Венециански щори

39515440-1

Вертикални щори

39516000-2

Изделия за мебелиране

39516100-3

Тъкани за мебелиране

39516110-6

Декоративни възглавници

39516120-9

Спални възглавници
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39518000-6

Болнично бельо

39518100-7

Стерилно операционно бельо

39518200-8

Чаршафи за операционни зали

39520000-3

Готови текстилни изделия

39522000-7

Непромокаеми брезенти, корабни платна, платна за сърфове или сухопътни ветроходи, щори, палатки и
артикули за къмпинг

39522100-8

Непромокаеми брезенти, заслони и щори

39522110-1

Непромокаеми брезенти

39522120-4

Остъклени козирки

39522130-7

Сенници

39522200-9

Камуфлажни платна

39522400-1

Ветроходни платна

39522500-2

Текстилни изделия за къмпинг

39522510-5

Надувни дюшеци

39522520-8

Походни легла

39522530-1

Палатки

39522540-4

Спални чували

39522541-1

Спални чували с пълнеж от пера или пух

39523000-4

Парашути

39523100-5

Управляеми парашути

39523200-6

Ротошути (ротационни парашути)

39525000-8

Различни фабрични текстилни изделия

39525100-9

Парцали за бърсане на прах

39525200-0

Текстилни филтриращи елементи

39525300-1

Спасителни жилетки

39525400-2

Негорими покривала

39525500-3

Комарници

39525600-4

Кърпи за съдове

39525700-5

Спасителни пояси

39525800-6

Почистващи кърпи

39525810-9

Кърпи за полиране

39530000-6

Килими, изтривалки и килимчета

39531000-3

Килими

39531100-4

Подови покрития с навързан влас

39531200-5

Тъкани подови покрития

39531300-6

Подови покрития тип тъфтинг

39531310-9

Покрития от мокет

39531400-7

Текстилни подови покрития

39532000-0

Изтривалки

39533000-7

Килимчета

39534000-4

Индустриално текстилно подово покритие

39540000-9

Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи

39541000-6

Дебело, среднодебело, тънко въже и мрежи

39541100-7

Тънки, дебели и метални въжета

39541110-0

Среднодебело въже
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39541120-3

Дебело въже

39541130-6

Тънко въже

39541140-9

Връв

39541200-8

Мрежи от текстилни материали

39541210-1

Мрежи със завързани бримки

39541220-4

Въжета за вдигане на товари

39542000-3

Парцали

39550000-2

Изделия от нетъкан текстил

39560000-5

Различни текстилни изделия

39561000-2

Тюл, дантела, панделки и ленти, пасмантерия и бродерия

39561100-3

Панделки, ленти и пасмантерия

39561110-6

Панделки

39561120-9

Текстилни ленти

39561130-2

Текстилни етикети, мотиви и емблеми

39561131-9

Текстилни етикети

39561132-6

Текстилни мотиви и емблеми

39561133-3

Отличителни знаци

39561140-5

Декоративна пасмантерия

39561141-2

Ширити

39561142-9

Еполети

39561200-4

Плетена тъкан

39562000-9

Филц

39563000-6

Текстилни материали за пълнеж, влакна, тъкани и текстилни изделия, използвани за технически цели

39563100-7

Текстилни материали за пълнеж

39563200-8

Метализирани прежди

39563300-9

Тъкан от метални нишки

39563400-0

Импрегнирана, промазана тъкан или тъкан с покритие

39563500-1

Текстилни изделия за техническа употреба

39563510-4

Тръбопроводи от текстилни материали

39563520-7

Текстилни транспортни ленти

39563530-0

Въздуховоди за проветрение

39563600-2

Подплатени с пълнеж текстилни изделия

39700000-9

Домакински уреди

39710000-2

Електродомакински уреди

39711000-9

Електродомакински кухненски уреди

39711100-0

Хладилници и фризери

39711110-3

Хладилници с фризери

39711120-6

Фризери

39711121-3

Фризери ракли

39711122-0

Домакински фризери

39711123-7

Вертикални фризери

39711124-4

Промишлени фризери

39711130-9

Хладилници

39711200-1

Електрически машини за механична обработка на хранителни продукти (food processors)

39711210-4

Домакински роботи
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39711211-1

Миксери за хранителни продукти

39711300-2

Електронагревателни уреди

39711310-5

Електрически уреди за приготвяне на кафе

39711320-8

Електрически уреди за приготвяне на чай

39711330-1

Електрически тостери

39711340-4

Уреди за подгряване на ястия

39711350-7

Гофретници

39711360-0

Печки

39711361-7

Електрически фурни

39711362-4

Микровълнови печки

39711400-3

Скари за печене, нагревателни плочи, котлони и нагреватели

39711410-6

Скари за печене

39711420-9

Нагревателни елементи на печка

39711430-2

Котлони

39711440-5

Нагреватели

39711500-4

Отварачки за консерви

39712000-6

Електродомакински уреди за полагане на грижи за тялото

39712100-7

Машинки за подстригване на коса

39712200-8

Фризьорски апарати

39712210-1

Сешоари за коса

39712300-9

Уреди за сушене на ръце

39713000-3

Електродомакински уреди за почистване; ютии

39713100-4

Машини за миене на съдове

39713200-5

Перални и сушилни машини за бельо

39713210-8

Комбинирани перални и сушилни машини

39713211-5

Устройства за изсушаване и парно гладене

39713300-6

Устройства за пресоване на битови отпадъци

39713400-7

Машини за поддръжка на подови покрития

39713410-0

Машини за почистване на подови покрития

39713420-3

Паркетолъскачки

39713430-6

Прахосмукачки

39713431-3

Аксесоари за прахосмукачки

39713500-8

Електрически ютии

39713510-1

Парни ютии

39714000-0

Тръбни отдушници за вентилация или за рециклиране на въздуха

39714100-1

Аератори

39714110-4

Всмукателни вентилатори

39715000-7

Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване

39715100-8

Електрически бойлери (включително бойлери с моментално загряване) и потопяеми нагреватели

39715200-9

Оборудване за отопление

39715210-2

Оборудване за централно отопление

39715220-5

Реотани

39715230-8

Електрически устройства за подово отопление

39715240-1

Електрически устройства за отопление на помещения

39715300-0

Водопроводно оборудване

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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39716000-4

Части за електродомакински уреди

39717000-1

Вентилатори и климатици

39717100-2

Вентилатори

39717200-3

Климатици

39720000-5

Неелектрически домакински уреди

39721000-2

Домакински уреди за готвене или отопление

39721100-3

Домакински уреди за готвене

39721200-4

Газови хладилници

39721300-5

Неелектрически подгреватели на въздуха или разпределители на топлия въздух

39721310-8

Подгреватели на въздух

39721320-1

Изсушители на въздух

39721321-8

Сешоари със сгъстен въздух

39721400-6

Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване

39721410-9

Газови уреди

39721411-6

Газови радиатори

39722000-9

Части за отоплителни печки, готварски печки, уреди за подгряване на ястия и домакински уреди

39722100-0

Части за отоплителни печки

39722200-1

Части за готварски печки

39722300-2

Части за уреди за подгряване на ястия

39800000-0

Почистващи и полиращи продукти

39810000-3

Препарати за ароматизиране и восъчни препарати

39811000-0

Препарати за ароматизиране или обезмирисване на помещения

39811100-1

Освежители за въздух (ароматизатори)

39811110-4

Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)

39811200-2

Продукти за дезинфекциране на въздуха

39811300-3

Дезодориращи средства

39812000-7

Вакси и кремове

39812100-8

Продукти за поддръжка на подове

39812200-9

Продукти за поддръжка на обувки

39812300-0

Вакси за полиране

39812400-1

Стърготини, използвани за измитане

39812500-2

Продукти, осигуряващи водонепропускливост

39813000-4

Пасти и прахове за чистене и лъскане

39820000-6

Органични повърхностноактивни вещества

39821000-3

Почистващи препарати на амонячна основа

39822000-0

Почистващи препарати, съдържащи сода каустик

39830000-9

Почистващи продукти

39831000-6

Перилни и почистващи препарати

39831100-7

Дисперсанти (повърхностноактивни разтворители)

39831200-8

Детергенти

39831210-1

Детергенти за съдомиялни машини

39831220-4

Обезмасляващи вещества

39831230-7

Разтворители на мазнини

39831240-0

Почистващи вещества

39831250-3

Разтвори за изплакване

L 74/117

L 74/118
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39831300-9

Почистващи препарати за подове

39831400-0

Почистващи препарати за екрани

39831500-1

Почистващи препарати за автомобили

39831600-2

Почистващи препарати за тоалетни

39831700-3

Автоматични диспенсери/дозатори за сапун

39832000-3

Препарати за миялни машини

39832100-4

Прах за миялни машини

39833000-0

Противопрахови продукти

39834000-7

Почистващи разтвори за бижутерийни изделия

41000000-9

Събрана и пречистена вода

41100000-0

Натурална вода

41110000-3

Питейна вода

41120000-6

Непитейна вода

42000000-6

Машини за промишлена употреба

42100000-0

Машини за производство и използване на механична енергия

42110000-3

Турбини и двигатели

42111000-0

Двигатели

42111100-1

Извънбордови двигатели за придвижване по море

42112000-7

Турбинни инсталации

42112100-8

Турбини с водна пара

42112200-9

Хидравлични турбини

42112210-2

Хидравлични колела

42112300-0

Газови турбини

42112400-1

Оборудване за турбини

42112410-4

Инструменти за турбини

42113000-4

Части за турбини

42113100-5

Части за парни турбини

42113110-8

Опорни плочи за монтаж на турбини

42113120-1

Кожуси на турбини

42113130-4

Системи за въздушно охлаждане с кондензатори

42113150-0

Системи със смазочно масло

42113160-3

Сепаратори на влагата

42113161-0

Влагопоглъщатели

42113170-6

Въртящи се устройства

42113171-3

Ротори

42113172-0

Лопатки

42113190-2

Задвижващи колела

42113200-6

Части за хидравлични турбини

42113300-7

Части за газови турбини

42113310-0

Системи за подаване на въздух

42113320-3

Модул с газово впръскване

42113390-4

Системи с газообразни горива

42113400-8

Части за хидравлични колела

42120000-6

Помпи и компресори

42121000-3

Хидравлични или пневматични машини и двигатели

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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42121100-4

Хидравлични или пневматични цилиндри

42121200-5

Хидравлични машини

42121300-6

Пневматични машини

42121400-7

Хидравлични двигатели

42121500-8

Пневматични двигатели

42122000-0

Помпи

42122100-1

Помпи за течности

42122110-4

Противопожарни помпи

42122120-7

Системи за захранване на хеликоптери

42122130-0

Водни помпи

42122160-9

Охлаждащи помпи

42122161-6

Помпи за охлаждаща течност

42122170-2

Маслени помпи

42122180-5

Бензинови помпи

42122190-8

Бетонпомпи

42122200-2

Помпи за течности с праволинейно възвратно-постъпателно действие

42122210-5

Хидравлични агрегати

42122220-8

Помпи за отпадни води

42122230-1

Дозиращи помпи

42122300-3

Нагнетателни помпи за течности

42122400-4

Центробежни помпи и хидравлични подемници

42122410-7

Помпи за медицинска употреба

42122411-4

Помпи, използвани за захранване

42122419-0

Помпи за медицински системи за вливане

42122420-0

Хидравлични подемници

42122430-3

Центробежни помпи

42122440-6

Ротационни помпи

42122450-9

Вакуумни помпи

42122460-2

Пневматични помпи

42122480-8

Роторни помпи

42122500-5

Лабораторни помпи и принадлежности

42122510-8

Шлаухови (перисталтични) помпи

42123000-7

Компресори

42123100-8

Газови компресори

42123200-9

Роторни компресори

42123300-0

Компресори за хладилно оборудване

42123400-1

Въздушни компресори

42123410-4

Преносими пневматични компресори

42123500-2

Турбокомпресори

42123600-3

Компресори с праволинейно възвратно-постъпателно действие

42123610-6

Устройства, работещи със сгъстен въздух

42123700-4

Центробежни компресори

42123800-5

Компресори за гражданската авиация

42124000-4

Части за помпи, компресори, машини или двигатели

42124100-5

Части за машини или двигатели

L 74/119

L 74/120
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42124130-4

Части за пневматични машини

42124150-0

Части за хидравлични машини или двигатели

42124170-6

Части за реактивни двигатели

42124200-6

Части за хидравлични помпи или подемници

42124210-9

Части за бензинови помпи, ръчни помпи и бетонпомпи

42124211-6

Части за бензинови помпи

42124212-3

Части за ръчни помпи

42124213-0

Части за бетонпомпи

42124220-2

Части за помпи с праволинейно възвратно-постъпателно действие

42124221-9

Части за хидравлични агрегати

42124222-6

Части за дозиращи помпи

42124230-5

Части за помпи с праволинейно въртеливо движение

42124290-3

Части за центробежни помпи

42124300-7

Части за въздушни или вакуумни помпи, въздушни или газови компресори

42124310-0

Части за въздушни помпи

42124320-3

Части за вакуумни помпи

42124330-6

Части за въздушни компресори

42124340-9

Части за газови компресори

42130000-9

Кранове, клапани и подобни устройства

42131000-6

Кранове и клапани

42131100-7

Клапани в зависимост от предназначението им

42131110-0

Клапани за радиатори за централно отопление

42131120-3

Шибърни кранове

42131130-6

Регулатори на температурата

42131140-9

Изпускателни, регулиращи, задържащи или предпазни клапани

42131141-6

Изпускателни клапани

42131142-3

Регулиращи клапани

42131143-0

Шлюзови врати, регулиращи водния приток

42131144-7

Клапани, използвани за регулиране на определен процес

42131145-4

Възвратни клапани

42131146-1

Клапани, различни от възвратните

42131147-8

Предпазни клапани

42131148-5

Спирателни клапани

42131150-2

Клапани на колони, използвани за преминаване на водопроводна и газова инсталация

42131160-5

Хидранти

42131170-8

Кранове на газови бутилки

42131200-8

Клапани в зависимост от конструктивните им особености

42131210-1

Спирателни кранове с вертикален дисков обтуратор

42131220-4

Клапани на нагнетателни тръбопроводи

42131230-7

Кранове с дисков обтуратор

42131240-0

Спирателни кранове със сферичен клапан (разположен по посока на флуида)

42131250-3

Иглени клапани

42131260-6

Кранове със сферичен шибър

42131270-9

Спирателни кранове

42131280-2

Дроселни кранове

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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42131290-5

Мембранни клапани

42131291-2

Разпределителни шибри

42131292-9

Отварящи се клапани

42131300-9

Система от клапани и кранове за контрол на дебита на сондажен кладенец и други системи от клапани

42131310-2

Система от клапани и кранове за контрол на дебита на сондажен кладенец на нефтена платформа

42131320-5

Системи от дюзи

42131390-6

Системи от клапани

42131400-0

Кранове или клапани, използвани за санитарни инсталации

42132000-3

Части за кранове и клапани

42132100-4

Устройства за управление на клапани

42132110-7

Устройства за управление на електрически клапани

42132120-0

Устройства за управление на хидравлични клапани

42132130-3

Устройства за управление на пневматични клапани

42132200-5

Части за кранове

42132300-6

Части за клапани

42140000-2

Зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии

42141000-9

Цилиндрични зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии

42141100-0

Трансмисионни, разпределителни и колянови валове

42141110-3

Трансмисионни валове

42141120-6

Трансмисионни, разпределителни и колянови валове

42141130-9

Разпределителни валове

42141200-1

Корпуси на лагери

42141300-2

Зъбни предавки

42141400-3

Маховници и ролки

42141410-6

Лебедки

42141500-4

Съединители

42141600-5

Телферни кранове

42141700-6

Съединения на валове

42141800-7

Карданни връзки

42142000-6

Части за елементи от зъбни предавки и трансмисии

42142100-7

Части за елементи от зъбни предавки

42142200-8

Части за елементи от трансмисии

42150000-5

Ядрени реактори и части за тях

42151000-2

Ядрени реактори

42152000-9

Части за ядрени реактори

42152100-0

Охладителни системи на реактора

42152200-1

Части за вани на ядрени реактори

42160000-8

Инсталации с отоплителни котли

42161000-5

Устройства за производство на топла вода

42162000-2

Парогенераторни котли

42163000-9

Парогенератори

42164000-6

Спомагателни инсталации за отоплителни котли

42165000-3

Парокондензатори

42200000-8

Машини, използвани за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн и аксесоари за тях

42210000-1

Машини за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн

L 74/121

L 74/122
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42211000-8

Млекопреработващи машини

42211100-9

Млекарски центрофуги

42212000-5

Машини за преработване на житни растения или сухи зеленчуци

42213000-2

Машини, използвани при производството на алкохолни напитки или на напитки на плодова основа

42214000-9

Пещи за изпичане, сушилни за земеделски продукти и оборудване за изпичане или изсушаване

42214100-0

Пещи за изпичане

42214110-3

Скари

42214200-1

Сушилни за земеделски продукти

42215000-6

Машини за промишлено приготвяне или производство на хранителни продукти или напитки

42215100-7

Машини за нарязване на хранителни продукти

42215110-0

Машини за рязане на хляб

42215120-3

Машини за рязане на сланина

42215200-8

Машини за обработване на хранителни продукти

42215300-9

Машини за производство на макаронени изделия

42216000-3

Машини за обработване на тютюн

42220000-4

Части за машини за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн

42221000-1

Части за машини за преработка на хранителни продукти

42221100-2

Части за машини за преработка на мляко

42221110-5

Части за доилни агрегати

42222000-8

Части за машини за обработка на напитки

42223000-5

Части за машини за обработване на тютюн

42300000-9

Промишлени или лабораторни пещи, пещи за изгаряне на отпадъци и фурни

42310000-2

Горелки за отопление на жилища

42320000-5

Пещи за изгаряне на отпадъци

42330000-8

Топилни пещи

42340000-1

Пещи за употреба, различна от домашна употреба

42341000-8

Промишлени пещи

42350000-4

Кремационни пещи

42390000-6

Части за горелки, камери за изгаряне или пещи

42400000-0

Оборудване за повдигане и преместване на товари и резервни части за него

42410000-3

Оборудване за повдигане и преместване на товари

42411000-0

Телферни кранове и лебедки

42412000-7

Подемни машини за рудодобив, лебедки, използвани под земята, и кабестани

42412100-8

Подемни машини за рудодобив и лебедки, използвани под земята

42412110-1

Подемни машини за рудодобив

42412120-4

Лебедки, използвани под земята

42412200-9

Кабестани

42413000-4

Крикове и устройства за повдигане на превозни средства

42413100-5

Вградени повдигателни системи

42413200-6

Хидравлични крикове

42413300-7

Пневматични крикове

42413400-8

Механични крикове

42413500-9

Устройства за повдигане на превозни средства

42414000-1

Подемни кранове, подвижни портални кранове и платформи, оборудвани с подемни кранове

42414100-2

Подемни кранове
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42414110-5

Пристанищни кранове

42414120-8

Кейови кранове

42414130-1

Претоварващи кранове

42414140-4

Контейнерни кранове

42414150-7

Кулокранове

42414200-3

Портални кранове

42414210-6

Подвижен кран

42414220-9

Подвижен мостови кран

42414300-4

Козлови портални кранове

42414310-7

Подвижни портални кранове

42414320-0

Портални кранове

42414400-5

Кранове, монтирани на превозни средства

42414410-8

Кранове за камиони

42414500-6

Мостови кранове

42415000-8

Самотоварачи с вилкова хватка, платформи за преместване на товари, кари влекачи с платформа, от
видовете използвани в гарите

42415100-9

Подемни платформи

42415110-2

Самотоварачи с вилкова хватка

42415200-0

Платформи за преместване на товари

42415210-3

Платформи, оборудвани с устройства за извършване на товаро-разтоварни дейности и преместване на
товари

42415300-1

Кари влекачи с платформа, от видовете използвани в гарите

42415310-4

Независими транспортни устройства

42415320-7

Оборудване за превозни средства за оказване на помощ

42416000-5

Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки

42416100-6

Асансьори за хора

42416110-9

Повдигателни устройства за влизане във вани

42416120-2

Товарни асансьори

42416130-5

Механични повдигателни устройства

42416200-7

Скипове (обръщаеми вагонетки)

42416210-0

Повдигателни устройства за кошове на вагонетки

42416300-8

Повдигателни устройства

42416400-9

Ескалатори

42416500-0

Движещи се пътеки

42417000-2

Елеватори и транспортни ленти

42417100-3

Пневматични елеватори или транспортни ленти

42417200-4

Транспортни ленти

42417210-7

Елеватори или транспортьори с кошове и с непрекъснато действие

42417220-0

Лентови елеватори или транспортьори с непрекъснато действие

42417230-3

Пластинчати (панцерови) транспортни ленти, използвани в мините

42417300-5

Оборудване за транспортни ленти

42417310-8

Ленти за лентови транспортьори

42418000-9

Машини за повдигане, преместване на товари, товарене или разтоварване

42418100-0

Тласкачи на вагонетки и самосвални вагонетки, използвани в мините

42418200-1

Монорелсови транспортни средства или ски влекове

42418210-4

Висящи монорелсови транспортни средства

42418220-7

Седалкови лифтове
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42418290-8

Ски влекове

42418300-2

Оборудване за отвеждане на горящи газове при рафиниране на нефт

42418400-3

Ротационни конвейери за складиране и търсене в складове

42418500-4

Механично оборудване за преместване на товари

42418900-8

Машини за товарене или преместване на товари

42418910-1

Оборудване за товарене

42418920-4

Оборудване за разтоварване

42418930-7

Платформи със странично поемане на товара

42418940-0

Оборудване за преместване на контейнери

42419000-6

Части за оборудване за повдигане и преместване на товари

42419100-7

Части за товароподемни кранове

42419200-8

Части за платформи за преместване на товари

42419500-1

Части за асансьори, скипове (обръщаеми вагонетки) или ескалатори

42419510-4

Части за асансьори

42419520-7

Части за скипове (обръщаеми вагонетки)

42419530-0

Части за ескалатори

42419540-3

Части за движещи се пътеки

42419800-4

Части за транспортьори

42419810-7

Части за транспортни ленти

42419890-1

Части за конвейерни транспортьори с кошове

42419900-5

Части за подемни машини за рудодобив и друго оборудване за повдигане или преместване на товари

42420000-6

Кошове, кофи, грайфери (багерни кофи) и захващащи скоби за кранове или екскаватори

42500000-1

Оборудване за охлаждане и вентилиране

42510000-4

Топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане и оборудване за филтриране

42511000-1

Топлообменници и устройства за втечняване на въздух или на други газове

42511100-2

Топлообменници

42511110-5

Термопомпи

42511200-3

Устройства за втечняване на въздух или на други газове

42512000-8

Климатични инсталации

42512100-9

Прозоречни климатици

42512200-0

Стенни климатици

42512300-1

Климатични агрегати

42512400-2

Климатици за превозни средства

42512500-3

Части за климатици

42512510-6

Дроселни клапани

42512520-9

Вентилационни клапи

42513000-5

Оборудване за охлаждане и замразяване

42513100-6

Оборудване за замразяване

42513200-7

Оборудване за охлаждане

42513210-0

Хладилни витрини

42513220-3

Хладилни щандове

42513290-4

Промишлено оборудване за охлаждане

42514000-2

Машини и устройства за филтрация или пречистване на газове

42514200-4

Електростатични филтри за очистване на въздух и газове

42514300-5

Устройства за филтрация
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42514310-8

Въздушни филтри

42514320-1

Газови филтри

42515000-9

Котли за градско отопление

42520000-7

Оборудване за вентилация

42521000-4

Оборудване за обездимяване

42522000-1

Вентилатори за употреба, различна от домашна употреба

42522100-2

Части за вентилатори

42530000-0

Части за оборудване за охлаждане и замразяване и термопомпи

42531000-7

Части за оборудване за охлаждане

42532000-4

Части за оборудване за замразяване

42533000-1

Части за термопомпи

42600000-2

Инструменти за машини

42610000-5

Лазерни обработващи машини и роботизирани центрове за обработка на материали

42611000-2

Обработващи машини със специална употреба

42612000-9

Обработващи центрове

42612100-0

Хоризонтални обработващи центрове

42612200-1

Вертикални обработващи центрове

42620000-8

Стругове, разстъргващи машини и фрези

42621000-5

Стругове

42621100-6

Струг с цифрово-програмно управление

42622000-2

Машини за нарязване на външна или вътрешна резба

42623000-9

Фрезови машини

42630000-1

Инструменти за металообработващи машини

42631000-8

Машини за довършителни операции по обработка на металите

42632000-5

Цифрово-програмни металообработващи машини

42633000-2

Машини за извиване, сгъване, изправяне или изравняване

42634000-9

Машини за коване

42635000-6

Машини за щамповане

42636000-3

Преси

42636100-4

Хидравлични преси

42637000-0

Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите

42637100-1

Обработващи машини за пробиване на металите

42637200-2

Обработващи машини за разстъргване на металите

42637300-3

Обработващи машини за фрезоване на металите

42638000-7

Роботизирани центрове за металообработване

42640000-4

Машини за обработване на твърди материали, различни от металите

42641000-1

Машини за обработване на камък, керамика, бетон или стъкло

42641100-2

Машини за обработване на камък

42641200-3

Машини за обработване на керамика

42641300-4

Машини за обработване на бетон

42641400-5

Машини за обработване на стъкло

42642000-8

Машини за обработване на дърво, кост, корк, твърд каучук или твърда пластмаса

42642100-9

Машини за обработване на дърво

42642200-0

Машини за обработване на кост

42642300-1

Машини за обработване на корк
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42642400-2

Машини за обработване на твърд каучук

42642500-3

Машини за обработване на твърда пластмаса

42650000-7

Ръчни пневматични инструменти или ръчни инструменти с двигател

42651000-4

Ръчни пневматични инструменти

42652000-1

Ръчни електромеханични инструменти

42660000-0

Инструменти за меко и твърдо запояване и за заваряване, машини и оборудване за повърхностно
закаляване и горещо шприцоване (метализиране)

42661000-7

Оборудване за меко и твърдо запояване

42661100-8

Оборудване за меко запояване (под 450 oС)

42661200-9

Оборудване за твърдо запояване (над 450 oС)

42662000-4

Оборудване за заваряване

42662100-5

Оборудване за електрическо заваряване

42662200-6

Оборудване за неелектрическо заваряване

42663000-1

Машини за повърхностно закаляване

42664000-8

Оборудване за топене

42664100-9

Оборудване за топене на пластмаси

42665000-5

Машини за метално шприцоване (метализиране)

42670000-3

Части и аксесоари за обработващи машини

42671000-0

Поставки за инструменти

42671100-1

Държатели за лабораторни инструменти

42671110-4

Стативи за проби за вани

42672000-7

Приспособления за закрепване на обработвания детайл за обработващи машини

42673000-4

Специални делителни устройства за обработващи машини

42674000-1

Части и аксесоари за металообработващи машини

42675000-8

Части и аксесоари за машини за обработване на твърди материали

42675100-9

Части за верижни триони

42676000-5

Части за ръчни инструменти

42677000-2

Части за пневматични инструменти

42700000-3

Машини за текстилната промишленост, производството на облекло и кожената промишленост

42710000-6

Машини за текстилната промишленост

42711000-3

Машини за обработване на синтетичен текстил

42712000-0

Текстилни предачни машини

42713000-7

Тъкачни станове

42714000-4

Машини за трикотаж

42715000-1

Шевни машини

42716000-8

Перални машини, машини за химическо чистене и машини за сушене на бельо в обществени перални

42716100-9

Перална инсталация

42716110-2

Перално оборудване

42716120-5

Перални машини

42716130-8

Машини за химическо чистене

42716200-0

Машини за сушене

42717000-5

Оборудване за гладене и сгъване на бельо

42717100-6

Оборудване за сгъване на бельо

42718000-2

Машини за извършване на довършителни работи по текстилни материали

42718100-3

Гладачни машини
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42718200-4

Гладачни преси

42720000-9

Части за машини за текстилната промишленост и производството на облекло

42800000-4

Машини за производство на хартия или картон

42810000-7

Части за машини за производство на хартия или картон

42900000-5

Различни видове машини с общо и специално предназначение

42910000-8

Устройства за дестилация, филтрация или ректификационна сепарация

42912000-2

Машини и устройства за филтрация или пречистване на течности

42912100-3

Машини и устройства за филтрация на течности

42912110-6

Устройства за филтриране на глинесто-промивни смеси за сондиране

42912120-9

Центробежни утаители

42912130-2

Устройства за филтрация или пречистване на напитки

42912300-5

Машини и устройства за филтрация или пречистване на вода

42912310-8

Устройства за филтрация на вода

42912320-1

Устройства за дезаерация

42912330-4

Устройства за пречистване на вода

42912340-7

Устройства за обезсоляване

42912350-0

Оборудване за филтрационни инсталации

42913000-9

Маслени, бензинови и въздушни филтри

42913300-2

Маслени филтри

42913400-3

Бензинови филтри

42913500-4

Филтри за засмукване на въздух

42914000-6

Оборудване за рециклиране

42920000-1

Машини за почистване на бутилки, машини за опаковане, за теглене и за пулверизиране

42921000-8

Машини за почистване, пълнене, пакетиране или опаковане на бутилки или други съдове

42921100-9

Машини за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове

42921200-0

Машини за пълнене или затваряне на бутилки, кутии или други съдове

42921300-1

Машини за опаковане и пакетиране

42921310-4

Машини за поставяне на обръчи или бандажни ленти

42921320-7

Машини за пакетиране

42921330-0

Машини за опаковане

42923000-2

Машини за теглене и везни

42923100-3

Машини за теглене на товари

42923110-6

Везни

42923200-4

Кантари

42923210-7

Магазинни кантари

42923220-0

Кантари за непрекъснато претегляне

42923230-3

Контролни везни

42924200-1

Пароструйни или пясъкоструйни машини

42924300-2

Оборудване за пулверизация

42924310-5

Шприцпистолети

42924700-6

Механични устройства за пръскане, диспергиране или пулверизиране

42924710-9

Устройства за диспергиране на газ

42924720-2

Оборудване за обеззаразяване

42924730-5

Устройства за почистване с вода под налягане
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42924740-8

Устройства за почистване чрез високо налягане

42924790-3

Устройства за дезодориране

42930000-4

Центрофуги, каландриращи машини или автомати за продажба на дребно

42931000-1

Центрофуги

42931100-2

Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях

42931110-5

Центрофуги с монтиране на пода

42931120-8

Центрофуги за маса

42931130-1

Редуктори за центрофуги

42931140-4

Ротационно оборудване за центрофуги

42932000-8

Каландриращи машини

42932100-9

Машини за валцоване

42933000-5

Автоматични машини за продажба на дребно

42933100-6

Автоматични машини за продажба на хигиенни артикули

42933200-7

Автоматични машини за продажба на пощенски марки

42933300-8

Автоматични машини за продажба на стоки

42940000-7

Машини за термична обработка на материали

42941000-4

Машини за термична обработка на газове

42942000-1

Пещи и принадлежности към тях

42942200-3

Вакуумни пещи

42943000-8

Термостатични вани и принадлежности към тях

42943100-9

Охладителни спирали

42943200-0

Ултразвукови вани

42943210-3

Имерсионни термостати

42943300-1

Имерсионни охладители (кулери)

42943400-2

Охладителни и охладителни/отоплителни циркулационни помпи

42943500-3

Охладители (кулери) с рециркулация

42943600-4

Високотемпературни циркулационни помпи

42943700-5

Отоплителни циркулационни помпи

42943710-8

Капаци за вани

42950000-0

Части за машини с обща употреба

42952000-4

Части за центрофуги

42953000-1

Части за каландриращи машини

42954000-8

Части за валцовъчни машини

42955000-5

Части за филтрационни машини

42956000-2

Части за машини за пречистване

42957000-9

Части за машини за пулверизиране

42958000-6

Тежести за уреди за претегляне

42959000-3

Миялни машини за съдове, различни от тези за домакински цели

42960000-3

Системи за управление и контрол, оборудване за печат и графичен дизайн, офис оборудване и
оборудване за обработка на информацията

42961000-0

Система за управление и контрол

42961100-1

Система за контрол на достъп

42961200-2

Система тип Scada (система за събиране и контрол на данни) или еквивалентна на нея

42961300-3

Система за локализиране местоположението на превозни средства

42961400-4

Спедиторска система
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42962000-7

Оборудване за печат и графичен дизайн

42962100-8

Система за листово отпечатване

42962200-9

Печатарска преса

42962300-0

Компютърни работни станции за графични дизайнери

42962400-1

Копия, направени по хектографски метод

42962500-2

Машини за гравиране

42963000-4

Преса за монети

42964000-1

Офис оборудване

42965000-8

Оборудване за обработка на информацията

42965100-9

Система за управление на склад

42965110-2

Система за складиране

42967000-2

Контролно устройство

42967100-3

Цифрово устройство за дистанционно управление

42968000-9

Автомати за дистрибуция на артикули

42968100-0

Автомати за напитки

42968200-1

Автомати за хигиенни артикули

42968300-2

Устройства за рула с хартия, използвана за хигиенни цели

42970000-6

Части за миялни машини за съдове и машини за почистване, пълнене, пакетиране или опаковане на
стоки

42971000-3

Части за миялни машини за съдове

42972000-0

Части за машини за почистване

42973000-7

Части за машини за пълнене

42974000-4

Части за машини за пакетиране

42975000-1

Части за машини за опаковане

42980000-9

Газгенератори

42981000-6

Озоногенератори

42990000-2

Различни машини със специална употреба

42991000-9

Машини за производство на хартия, за отпечатване и подвързване, и части от машини

42991100-0

Машини за подвързване

42991110-3

Машини за подшиване

42991200-1

Печатарски машини

42991210-4

Машини за офсетов печат

42991220-7

Машини за набор на печатни материали

42991230-0

Принтери за отпечатване на билети

42991300-2

Система за фотонабор

42991400-3

Сушилни за дървесина, хартиена каша, хартия или картон

42991500-4

Части за машини за отпечатване или подвързване

42992000-6

Електрическо оборудване със специална употреба

42992100-7

Фарадеев кафез

42992200-8

Звукоизолирана камера

42992300-9

Електромагнитен абсорбент

42993000-3

Машини за химическата промишленост

42993100-4

Хлоратори

42993200-5

Инсталации за дозиране

42994000-0

Машини за обработване на каучук или пластмаса

42994100-1

Машини за производство на пластмасови прозорци и каси за прозорци
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42994200-2

Машини за обработване на пластмаса

42994220-8

Принадлежности за ламиниране

42994230-1

Ламинатори

42995000-7

Различни видове почистващи машини

42995100-8

Тунел за измиване

42995200-9

Машини за почистване на плажове

42996000-4

Машини за обработка на отпадъчни води

42996100-5

Машини за стриване на твърди субстанции

42996110-8

Машини за стриване на твърди субстанции, използвани при обработване на отпадъчни води

42996200-6

Преси, работещи с отпадъчни води

42996300-7

Машини за остъргване

42996400-8

Смесители

42996500-9

Филтри за отпадъчни води

42996600-0

Оборудване за обогатяване с кислород

42996700-1

Утаители

42996800-2

Седиментационни вани

42996900-3

Оборудване за преработка на утайки

42997000-1

Оборудване за нефтопроводи

42997100-2

Машини за контролиране на вътрешната повърхност на нефтопроводите

42997200-3

Машини за почистване на вътрешната повърхност на нефтопроводите

42997300-4

Промишлени роботи

42998000-8

Система за повдигане на палети

42998100-9

Система за възстановяване на палети

42999000-5

Прахосмукачки и паркетолъскачки, които не се употребяват в домакинството

42999100-6

Прахосмукачки, които не се употребяват в домакинството

42999200-7

Паркетолъскачки, които не се употребяват в домакинството

42999300-8

Части за прахосмукачки, които не се употребяват в домакинството

42999400-9

Части за паркетолъскачки, които не се употребяват в домакинството

43000000-3

Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване

43100000-4

Минно оборудване

43120000-0

Машини за подкопаване на въглища или скала, машини за прокарване на галерии и за пробиване или
прокопаване

43121000-7

Машини за пробиване на сондажни кладенци

43121100-8

Инструменти за спускане на сондажно оборудване

43121200-9

Конектори на обсадни колони

43121300-0

Оборудване за завършване на кладенци

43121400-1

Оборудване за интервенция в кладенци

43121500-2

Оборудване за изпробване на кладенци

43121600-3

Апарат за предотвратяване на избликване (BOP)

43122000-4

Машини за подкопаване на въглища или скала

43123000-1

Машини за прокарване на галерии

43124000-8

Пробивни машини

43124100-9

Машини за непрекъснато прокопаване на тунели (пробивни щитове)

43124900-7

Оборудване за пробиване на скали

43125000-5

Машини за прокопаване

43130000-3

Сондажно оборудване
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43131000-0

Производствени сондажни платформи, разположени в открито море

43131100-1

Сондажно оборудване, използвано в открито море

43131200-2

Сондажни единици, използвани в открито море

43132000-7

Оборудване за нефтени сондажи

43132100-8

Машини за пробиване при сондиране

43132200-9

Сондажна кула

43132300-0

Пробивни машини

43132400-1

Оборудване за обсаждане

43132500-2

Устройства за окачване на скрита (обсадна) колона

43133000-4

Оборудване за нефтена сондажна платформа

43133100-5

Производствени единици на релсови плъзгачи

43133200-6

Модули, монтирани на релсови плъзгачи

43134000-1

Машини, използвани в петролни полета

43134100-2

Потопяеми помпи

43135000-8

Оборудване, използвано под морското равнище

43135100-9

Системи за подводен контрол

43136000-5

Оборудване, използвано в забоя на сондажен кладенец

43140000-6

Подвижен минен крепеж, управляван по хидравличен път

43200000-5

Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях

43210000-8

Машини за извършване на изкопно-насипни работи

43211000-5

Булдозери

43212000-2

Булдозери с гребло с променлив ъгъл на атака

43220000-1

Грейдери за разстилане на материали и за профилиране на повърхности

43221000-8

Самоходни грейдери

43230000-4

Скрепери

43240000-7

Трамбовъчни машини

43250000-0

Товарачни машини с челно товарене

43251000-7

Товарачни машини с челно товарене с обратна лопата (екскаватор)

43252000-4

Товарачни машини с челно товарене без обратна лопата (екскаватор)

43260000-3

Еднокошови екскаватори, багерни екскаватори, товарачни машини и машини за работа в мини

43261000-0

Еднокошови екскаватори

43261100-1

Механични товарачни машини

43262000-7

Изкопни машини

43262100-8

Механични екскаватори

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43310000-9

Машини, използвани в гражданското строителство

43311000-6

Пилотонабиващи чукове

43312000-3

Машини за строителство на пътища

43312100-4

Надлъжностъргателна (хобел) машина

43312200-5

Машини за разстилане на чакъл

43312300-6

Машина за павиране

43312400-7

Валяк за пътища

43312500-8

Механичен валяк

43313000-0

Снегорини и машини за почистване на сняг чрез издухване

43313100-1

Снегорини
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43313200-2

Машини за почистване на сняг чрез издухване

43314000-7

Машини за изтегляне на пилоти

43315000-4

Машини за уплътняване

43316000-1

Машини за поставяне на кабели

43320000-2

Строително оборудване

43321000-9

Оборудване за окачване на висящ мост

43322000-6

Оборудване за разрушаване

43323000-3

Оборудване за напояване

43324000-0

Дренажно оборудване

43324100-1

Оборудване за плувен басейн

43325000-7

Оборудване за паркове и площадки за игри

43325100-8

Оборудване за поддръжка на терени

43327000-1

Сглобяемо оборудване

43328000-8

Хидравлични инсталации

43328100-9

Хидравлично оборудване

43329000-5

Комплекти за оборудване

43400000-7

Машини за обработване на руда и за формоване на леярски калъпи

43410000-0

Машини за обработване на руда

43411000-7

Машини за сортиране и пресяване

43412000-4

Смесители на чакъл и битум

43413000-1

Бъркачки за бетон или хоросан

43413100-2

Смесители за цимент

43414000-8

Машини за раздробяване и смилане

43414100-9

Пулверизатори за въглища

43415000-5

Леярски калъпи

43420000-3

Машини за формоване на леярски калъпи

43500000-8

Превозни средства с гъсенични вериги

43600000-9

Части за машини за добивната промишленост и строителството

43610000-2

Части за пробивни машини

43611000-9

Части за машини за пробиване на кладенци

43611100-0

Подпорни обтуратори

43611200-1

Промишлени сондажни корони

43611300-2

Сондажни лостове

43611400-3

Железни сонди

43611500-4

Въртящи се супорти

43611600-5

Подпори на тръбопровода за глинесто-промивните смеси

43611700-6

Съединителни възли

43612000-6

Части за машини за добив от кладенци

43612100-7

Оборудване за окачване на укрепване на кладенец

43612200-8

Оборудване за окачване на скрита (обсадна) колона

43612300-9

Обтегачи на тръбата за отвеждане на добития продукт

43612400-0

Горна шахта (устие) на сондажен кладенец

43612500-1

Съединителни възли за експлоатационния райзер

43612600-2

Система за контрол на шахтата (устието) на сондажен кладенец

43612700-3

Оборудване на горната шахта (устието) на сондажен кладенец
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43612800-4

Системи за повдигане на машини за пробиване

43613000-3

Части за машини за подкопаване на въглища или скала

43613100-4

Части за машини за подкопаване на въглища

43613200-5

Части за машини за подкопаване на скала

43614000-0

Части за машини за прокарване на галерии

43620000-5

Части за машини за обработване на руда

43630000-8

Части за машини за прокопаване

43640000-1

Части за багерни екскаватори

43700000-0

Машини, използвани в металургията, и части за тях

43710000-3

Машини за валцоване на металите

43711000-0

Части за машини за валцоване на метали

43720000-6

Машини за леене

43721000-3

Части за машини за леене

43800000-1

Цехово оборудване

43810000-4

Оборудване за дървообработка

43811000-1

Шлифовъчни машини

43812000-8

Оборудване за рязане

43820000-7

Обущарско оборудване

43830000-0

Инструменти с двигател

43840000-3

Ковашко оборудване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44111000-1

Материали за строеж на сгради

44111100-2

Тухли

44111200-3

Цимент

44111210-6

Цимент, използван при сондиране

44111300-4

Керамика

44111400-5

Бои и стенни покрития

44111500-6

Изолатори и изолационни принадлежности

44111510-9

Изолатори

44111511-6

Електрически изолатори

44111520-2

Материали за термична изолация

44111530-5

Принадлежности за електрическа изолация

44111540-8

Изолиращо стъкло

44111600-7

Блокове

44111700-8

Плочки

44111800-9

Хоросан (вид строителен разтвор)

44111900-0

Керамични плочи

44112000-8

Различни строителни конструкции

44112100-9

Заслони

44112110-2

Елементи от заслони

44112120-5

Фасонни профили

44112200-0

Подови покрития
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44112210-3

Подови покрития от твърди материали

44112220-6

Неносещи междинни подове

44112230-9

Линолеум

44112240-2

Паркет

44112300-1

Преградни плоскости

44112310-4

Преградни стени

44112400-2

Покрив

44112410-5

Носеща конструкция на покрив

44112420-8

Покривни подпори

44112430-1

Покривни ферми

44112500-3

Материали за покриви

44112510-6

Дървени покривни плоскости

44112600-4

Противошумова изолация

44112700-5

Покривни греди

44113000-5

Материали, използвани за строителството на пътища

44113100-6

Материали за направа на паваж

44113120-2

Паважни плочи

44113130-5

Паважни камъни

44113140-8

Обикновен чакъл

44113200-7

Плочки за настилки

44113300-8

Покриващи материали

44113310-1

Материали за пътни покрития

44113320-4

Пътни настилки

44113330-7

Продукти за покрития

44113500-0

Стъклени перли

44113600-1

Битум и асфалт

44113610-4

Битум

44113620-7

Асфалт

44113700-2

Материали, използвани за поправка на пътища

44113800-3

Материали, използвани за изработване на пътно покритие

44113810-6

Повърхностни покрития

44113900-4

Материали, използвани за поддържане на пътища

44113910-7

Материали, използвани за поддържане на пътища през зимата

44114000-2

Бетон

44114100-3

Готов за използване бетон

44114200-4

Изделия от бетон

44114210-7

Колове от бетон

44114220-0

Тръбопроводи и снадки от бетон

44114250-9

Плочи от бетон

44115000-9

Инфраструктура на сгради

44115100-0

Тръбопроводни системи

44115200-1

Оборудване за водопроводни и отоплителни инсталации

44115210-4

Оборудване за водопроводни инсталации

44115220-7

Оборудване за отоплителни инсталации

44115310-5

Рулетни капаци на прозорци
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44115400-3

Решетъчни прегради

44115500-4

Системи за пулверизиране на вода

44115600-5

Приспособление за изкачване на стълби

44115700-6

Външни щори

44115710-9

Навеси

44115800-7

Вътрешно обзавеждане на сгради

44115810-0

Релси за завеси и драперии

44115811-7

Релси за завеси

44115900-8

Слънчезащитни устройства

44130000-0

Тръбопроводи на канализация за отпадни води

44131000-7

Водосборни камери за отпадни води

44132000-4

Елементи от акведукти

44133000-1

Запушалки от ковко желязо

44134000-8

Съединителни колена

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44141000-0

Канализация

44141100-1

Електрическа канализация

44142000-7

Рамки (в строителството)

44143000-4

Палети

44144000-1

Пилоти

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44161000-6

Нефтопроводи

44161100-7

Газопроводи

44161110-0

Газоразпределителни мрежи

44161200-8

Канализации за вода

44161400-0

Подводни нефтопроводи

44161410-3

Нефтопроводи, минаващи по морското дъно

44161500-1

Тръбопроводи с високо налягане

44161600-2

Тръбопроводи с ниско налягане

44161700-3

Почистващи приспособления (бутала) за тръбопроводи

44161710-6

Устройства за пускане на почистващи приспособления (бутала)

44161720-9

Приемни устройства за почистващи приспособления (бутала)

44161730-2

Камера за почистващи приспособления (бутала)

44162000-3

Тръби

44162100-4

Принадлежности за тръбопроводи

44162200-5

Разпределителни тръбопроводи

44162300-6

Преливни тръбопроводи

44162400-7

Отвори за люкове от стъклокерамика

44162500-8

Тръбопроводи за питейна вода

44163000-0

Тръбопроводи и принадлежности

44163100-1

Тръбопроводи

44163110-4

Отводнителни тръби

44163111-1

Дренажни тръби

44163112-8

Дренажна система

44163120-7

Тръбопроводи за отопление от разстояние
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44163121-4

Тръбопроводи на отоплителни системи

44163130-0

Канализации за отпадни води

44163140-3

Тръбопроводи за пара и вода

44163150-6

Тръби с ниско налягане

44163160-9

Разпределителни тръбопроводи и аксесоари

44163200-2

Тръбни фитинги

44163210-5

Стегателни скоби за тръби

44163230-1

Свръзки за тръби

44163240-4

Свръзки за тръбопроводни системи

44163241-1

Изолационни свръзки

44164000-7

Изолация на тръбопроводи и тръбни инсталации

44164100-8

Изолация на тръбопроводи

44164200-9

Тръбни инсталации

44164300-0

Тръбни материали

44164310-3

Тръби и принадлежности

44165000-4

Маркучи, възходящи тръби и маншони

44165100-5

Маркучи

44165110-8

Тръби, използвани при сондиране

44165200-6

Възходящи тръби

44165210-9

Гъвкави възходящи тръбопроводи

44165300-7

Маншони

44166000-1

Магистрални петролопроводи

44167000-8

Фитинги

44167100-9

Свръзки

44167110-2

Фланци

44167111-9

Преходници за фланци

44167200-0

Ремонтни фланци и скоби

44167300-1

Колена, Т-образни преходници и фитинги

44167400-2

Колянови тръби (винкели)

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44171000-9

Плочки (строителни)

44172000-6

Ламарини (строителни)

44173000-3

Ленти

44174000-0

Листове

44175000-7

Панели (табла)

44176000-4

Филм (тънко покритие)

44190000-8

Различни видове строителни материали

44191000-5

Различни видове строителни материали от дървесина

44191100-6

Шперплат

44191200-7

Слоест дървен материал (ламиниран дървен материал)

44191300-8

Плоскости от дървесни частици

44191400-9

Плоскости от дървесни влакна

44191500-0

Уплътнен дървен материал

44191600-1

Паркетни плочи/дъски

44192000-2

Различни видове други строителни материали
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44192100-3

Пяна от поливинилхлорид

44192200-4

Гвоздеи

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44211000-2

Сглобяеми постройки от готови елементи

44211100-3

Фургони, използвани на строителни обекти

44211110-6

Кабини

44211200-4

Преградени боксове

44211300-5

Полева болница

44211400-6

Полеви кухни

44211500-7

Парници

44212000-9

Конструктивни продукти и елементи, без сглобяеми постройки от готови елементи

44212100-0

Мост

44212110-3

Мостови секции

44212120-6

Мостови конструкции

44212200-1

Кули, стълбове с решетъчна конструкция, конструкции за дерик кранове и пилони

44212210-4

Конструкции за дерик кранове

44212211-1

Сондажни кули

44212212-8

Статични сондажни кули

44212220-7

Пилони, стълбове и колчета

44212221-4

Пилони

44212222-1

Пилони, използвани в електропроводни линии

44212223-8

Основи за пилони

44212224-5

Стълбове, използвани за надземни електрически линии

44212225-2

Стълбове

44212226-9

Електрически стълбове

44212227-6

Колчета

44212230-0

Кули

44212233-1

Водонапорни кули

44212240-3

Греди

44212250-6

Мачти

44212260-9

Антенни мачти за радиоразпръскване и телевизия

44212261-6

Антенни мачти за радиоразпръскване

44212262-3

Антенни мачти за предаване на телевизионни програми

44212263-0

Стълбове с решетъчна конструкция

44212300-2

Конструкции и части

44212310-5

Скелета

44212311-2

Дъговидни подпорни греди

44212312-9

Дъговидни триножници

44212313-6

Подпори

44212314-3

Фланци за захващане на тръбопроводи

44212315-0

Оборудване за скелета

44212316-7

Дъговидни стегателни скоби

44212317-4

Конструкции за скелета

44212318-1

Подпори за тръбопроводни системи
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44212320-8

Различни видове конструкции

44212321-5

Заслони на автобусни спирки

44212322-2

Телефонни кабини

44212329-1

Предпазни екрани

44212380-6

Конструктивни елементи

44212381-3

Метална обшивка

44212382-0

Шибъри

44212383-7

Врати на шлюзове

44212390-9

Изпускателни шлюзове

44212391-6

Врати на изпускателни шлюзове

44212400-3

Шпунтови греди

44212410-6

Шпунтови стени

44212500-4

Ъгли и секции

44212510-7

Ъгли

44212520-0

Секции

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

44221000-5

Прозорци, врати и свързани с тях изделия

44221100-6

Прозорци

44221110-9

Рамки за прозорци

44221111-6

Прозорци с двойно стъкло

44221120-2

Френски прозорци

44221200-7

Врати

44221210-0

Табли на врати

44221211-7

Каси на врати

44221212-4

Врати с противокомарни мрежи

44221213-1

Прагове на врати

44221220-3

Противопожарни врати

44221230-6

Плъзгащи се врати

44221240-9

Гаражни врати

44221300-8

Портални врати

44221310-1

Входни портални врати

44221400-9

Капаци на прозорци

44221500-0

Прагове

44230000-1

Строителна дограма

44231000-8

Готови за монтаж преградни плоскости

44232000-5

Дървени покривни греди

44233000-2

Стълби

44300000-3

Метални въжета, тел и свързани с тях изделия

44310000-6

Изделия от метални нишки

44311000-3

Плетено жило (за дебело метално въже)

44312000-0

Желязна тел за ограда

44312300-3

Тел, използвана за приготвяне на бодлива тел

44313000-7

Метална мрежа

44313100-8

Оградни елементи от метална мрежа

44313200-9

Метално платно
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44315000-1

Тел, навита на рула

44315100-2

Аксесоари за заваряване

44315200-3

Материали за заваряване

44315300-4

Материали за запояване с мек или твърд припой

44315310-7

Материали за запояване с мек припой

44315320-0

Материали за запояване с твърд припой

44316000-8

Железария

44316100-9

Наковални

44316200-0

Преносимо ковашко огнище

44316300-1

Решетки

44316400-2

Железарски изделия

44316500-3

Шлосерски изделия

44316510-6

Ковашки изделия

44317000-5

Железни или стоманени такелажни въжета

44318000-2

Проводници

44320000-9

Кабели и свързани с тях продукти

44321000-6

Кабел

44322000-3

Аксесоари за кабели

44322100-4

Кабелни водачи

44322200-5

Кабелни снадки

44322300-6

Кабелни канали

44322400-7

Фиксатори за кабели

44330000-2

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството

44331000-9

Пръчки (решетки)

44332000-6

Прътове (строителни)

44333000-3

Метална тел

44334000-0

Профили

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44410000-7

Артикули за баня и кухня

44411000-4

Санитарни изделия

44411100-5

Водопроводни кранове

44411200-6

Вани

44411300-7

Умивалници

44411400-8

Корита за душ кабини

44411600-0

Бидета

44411700-1

Седалки, капаци, чинии, казанчета и резервоари за тоалетни

44411710-4

Седалки за тоалетни

44411720-7

Капаци за тоалетни

44411740-3

Клозетни чинии

44411750-6

Казанчета за тоалетни

44411800-2

Писоари

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

44421000-7

Блиндирани или армирани каси, касети и врати

44421300-0

Блиндирани каси

44421500-2

Блиндирани или армирани врати

L 74/139

L 74/140

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

44421600-3

Касетки за трезори

44421700-4

Кутии и каси

44421710-7

Метални клетки за багаж

44421720-0

Метални каси

44421721-7

Каси за ценности

44421722-4

Малки каси за ценности

44421780-8

Малки каси за документи

44421790-1

Каси за пари в брой

44422000-4

Пощенски кутии

44423000-1

Различни видове артикули

44423100-2

Камбани

44423200-3

Стълби

44423220-9

Сгъваеми стълби

44423230-2

Стълбички за изкачване до високи рафтове в магазини и библиотеки

44423300-4

Оборудване за повдигане и манипулиране на стоки

44423330-3

Платформи за повдигане и манипулиране на стоки

44423340-6

Аксесоари от метални въжета за повдигане и манипулиране на стоки

44423400-5

Сигнализационни табели и свързани с тях артикули

44423450-0

Указателни табелки

44423460-3

Табелки с адреси

44423700-8

Елементи от входни люкове

44423710-1

Капаци на противопожарни кранове

44423720-4

Ограничителни касети

44423730-7

Рамки на входни люкове

44423740-0

Капаци на входни люкове

44423750-3

Капаци за затваряне на канализационни колектори

44423760-6

Капаци на отвори за достъп

44423790-5

Пръчкови железни стълби за входни люкове

44423800-9

Метални пробои (шила)

44423810-2

Каучукови печати

44423850-4

Профили (фасонни)

44423900-0

Аноди за катодна защита

44424000-8

Кутии и ленти за броячи

44424100-9

Кутии за броячи

44424200-0

Леплива лента

44424300-1

Светлоотразителна ивица

44425000-5

Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции

44425100-6

Еластични пръстени

44425110-9

Самозалепващи се подсилващи пръстени

44425200-7

Каучукови уплътнения

44425300-8

Каучукови гривни

44425400-9

Свързващи субстанции

44425500-0

Пластмасови пръчки

44430000-3

Плоскости за блиндиране

44431000-0

Покривни плоскости
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44440000-6

Лагери

44441000-3

Микросачми

44442000-0

Ролкови лагери

44450000-9

Мека стомана

44451000-6

Дискови заготовки за монети

44452000-3

Кутии за събиране на монети

44460000-2

Вертикални и хоризонтални подпори в минни галерии

44461000-9

Вертикални подпори

44461100-0

Вертикални подпори в минни галерии

44462000-6

Хоризонтални подпори в минни галерии

44464000-0

Гъсенични вериги

44470000-5

Изделия от чугун

44480000-8

Различно оборудване за защита от пожари

44481000-5

Стълби с площадки

44481100-6

Пожарни стълби

44482000-2

Устройства за защита от пожари

44482100-3

Пожарни маркучи

44482200-4

Пожарни кранове

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44510000-8

Инструменти

44511000-5

Ръчни инструменти

44511100-6

Белове (лизгари) и лопати

44511110-9

Белове (лизгари)

44511120-2

Обикновени лопати

44511200-7

Градинарски вили

44511300-8

Кирки, търнокопи, мотики, гребла и гребла, използвани за поддържане на плажове

44511310-1

Кирки

44511320-4

Търнокопи

44511330-7

Мотики

44511340-0

Гребла

44511341-7

Гребла, използвани за поддържане на плажове

44511400-9

Брадви

44511500-0

Ръчни триони

44511510-3

Ленти на ръчни триони

44512000-2

Различни ръчни инструменти

44512100-3

Длета

44512200-4

Клещи

44512210-7

Клещи за пломбиране или замбоване

44512300-5

Чукове

44512400-6

Челюсти на стиска за метален тел

44512500-7

Гаечни ключове

44512600-8

Инструменти, използвани за строителство на пътища

44512610-1

Секачи за къртене на пътна настилка

44512700-9

Пили и рашпили (едрозъби пили)

44512800-0

Отвертки
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44512900-1

Сондажни корони или свредла, накрайници на отвертки и други аксесоари

44512910-4

Сондажни корони или свредла

44512920-7

Накрайници на отвертки

44512930-0

Държачи за инструменти

44512940-3

Комплект за инструменти

44513000-9

Инструменти, задвижвани с педал

44514000-6

Дръжки на инструменти и части на инструменти

44514100-7

Дръжки на инструменти

44514200-8

Части на инструменти

44520000-1

Брави, ключове и панти

44521000-8

Различни катинари и брави

44521100-9

Брави

44521110-2

Брави на врати

44521120-5

Брави с електронно заключване

44521130-8

Брави с усилена защита

44521140-1

Брави на части от обзавеждане

44521200-0

Катинари и вериги

44521210-3

Катинари

44522000-5

Ключалки, части за брави и ключове

44522100-6

Ключалки

44522200-7

Ключове

44522300-8

Части за катинари

44522400-9

Части за брави

44523000-2

Панти, метален обков и съединителни елементи

44523100-3

Панти

44523200-4

Метален обков

44523300-5

Съединителни елементи

44530000-4

Съединителни скоби

44531000-1

Съединителни скоби с резба

44531100-2

Винтове за дърво

44531200-3

Куки с винтообразен край или съединителни пръстени с резба

44531300-4

Самонавиващи се винтове

44531400-5

Болтове

44531500-6

Комплекти за снаждане с фланци

44531510-9

Болтове и винтове

44531520-2

Големи болтове с квадратни глави за траверси и винтове

44531600-7

Гайки

44531700-8

Железни или стоманени изделия с резба

44532000-8

Съединителни скоби без резба

44532100-9

Нитове

44532200-0

Шайби

44532300-1

Щифтове

44532400-2

Стоманени клинове

44533000-5

Медни съединителни скоби

44540000-7

Вериги
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44541000-4

Шарнирна верига

44542000-1

Звена от верига

44550000-0

Пружини

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

44611000-6

Цистерни

44611100-7

Въздушни цилиндри

44611110-0

Цилиндри за сгъстен въздух

44611200-8

Бутилки за дихателни апарати

44611400-0

Резервоари за съхранение

44611410-3

Резервоари за масло

44611420-6

Резервоари за глинести промивни смеси

44611500-1

Резервоари за вода

44611600-2

Резервоари

44612000-3

Бутилки за втечнени газове

44612100-4

Газови бутилки

44612200-5

Резервоари за газ

44613000-0

Големи контейнери

44613110-4

Силози

44613200-2

Хладилни контейнери

44613210-5

Цистерни за вода

44613300-3

Стандартни контейнери за стоки

44613400-4

Контейнери за складиране

44613500-5

Контейнери за воден транспорт

44613600-6

Колесни контейнери

44613700-7

Кошове за отпадъци

44613800-8

Контейнери за отпадъци

44614000-7

Метални бъчви

44614100-8

Каси за складиране

44614300-0

Система за складиране на контейнери

44614310-3

Машини за подреждане на контейнери един върху друг

44615000-4

Съдове под налягане

44615100-5

Съдове под налягане от стомана

44616000-1

Метални варели

44616200-3

Варели за отпадъци

44617000-8

Сандъци

44617100-9

Кашони

44617200-0

Кожуси за измервателни уреди

44617300-1

Сглобяеми сандъци

44618000-5

Малки контейнери, запушалки, капаци за контейнери, вани и други видове капаци

44618100-6

Малки контейнери

44618300-8

Запушалки, капачки с резба, капаци за контейнери и други видове капаци

44618310-1

Запушалки

44618320-4

Капачки с резба

44618330-7

Капаци за контейнери
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44618340-0

Капаци

44618350-3

Капачки от пластмаса

44618400-9

Метални кутии

44618420-5

Кутии за хранителни продукти

44618500-0

Вани (техн.)

44619000-2

Други видове контейнери

44619100-3

Каси

44619200-4

Макари за навиване на кабели

44619300-5

Щайги (кафези)

44619400-6

Дървени варели

44619500-7

Каси палети

44620000-2

Радиатори и котли за централно отопление и части за тях

44621000-9

Радиатори и котли

44621100-0

Радиатори

44621110-3

Радиатори за централно отопление

44621111-0

Неелектрически радиатори за централно отопление

44621112-7

Части за радиатори за централно отопление

44621200-1

Отоплителни котли

44621210-4

Водни котли

44621220-7

Котли за централно отопление

44621221-4

Части за котли за централно отопление

44622000-6

Система за топлообмен

44622100-7

Оборудване за топлообмен

44800000-8

Бои, лакове и маджуни

44810000-1

Бои

44811000-8

Бои за нанасяне на пътна маркировка

44812000-5

Бои за художници

44812100-6

Емайллак и прозрачни бои

44812200-7

Маслени и водни бои

44812210-0

Маслени бои

44812220-3

Водни бои

44812300-8

Ученически бои

44812310-1

Бои в асортимент

44812320-4

Цветове за сигнализация

44812400-9

Артикули за декорация

44820000-4

Лакове

44830000-7

Маджуни, пълнители, китове за замазка и разтворители

44831000-4

Маджуни, пълнители, китове за замазка

44831100-5

Маджуни

44831200-6

Пълнители

44831300-7

Китове за замазка

44831400-8

Циментов разтвор

44832000-1

Разтворители

44832100-2

Почистители на повърхности

44832200-3

Разредители

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

44900000-9

Строителни камъни, варовик, гипс и шисти

44910000-2

Строителен камък

44911000-9

Мрамор и варовиков строителен камък

44911100-0

Мрамор

44911200-1

Травертин (шуплив варовик)

44912000-6

Различни видове строителен камък

44912100-7

Гранит

44912200-8

Пясъчник

44912300-9

Базалт

44912400-0

Бордюри

44920000-5

Варовик, гипс и креда

44921000-2

Варовик и гипс

44921100-3

Гипс

44921200-4

Вар

44921210-7

Вар на прах

44921300-5

Варовиков камък

44922000-9

Креда и доломит

44922100-0

Креда

44922200-1

Доломит

44930000-8

Шисти

45000000-7

Строителни и монтажни работи

45100000-8

Работи по подготовка на строителната площадка

45110000-1

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

45111000-8

Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка

45111100-9

Разрушителни работи

45111200-0

Работи по оформяне и разчистване на строителната площадка

45111210-3

Работи по взривяване и отстраняване на скали

45111211-0

Работи по взривяване на скали

45111212-7

Работи по отстраняване на скали

45111213-4

Работи по разчистване на терени

45111214-1

Работи по отстраняване на строителни отпадъци

45111220-6

Работи по разчистване от храсти

45111230-9

Работи по укрепване на почвата на строителната площадка

45111240-2

Дренажни работи на строителната площадка

45111250-5

Работи, свързани с геотехнически проучвания

45111260-8

Работи по подготовка на участъци за добив

45111290-7

Подготвителни работи по изграждане на инфраструктура на незастроен терен

45111291-4

Работи по подготовка на строителния участък

45111300-1

Работи по събаряне

45111310-4

Работи по събаряне на военни съоръжения

45111320-7

Работи по събаряне на охранителни съоръжения

45112000-5

Изкопни и земни работи

45112100-6

Работи по изкопаване на канали

45112200-7

Работи по отстраняване на пласт от почвата

45112210-0

Работи по отстраняване на горния пласт от почвата
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45112300-8

Работи по насипване и рекултивация на почвата

45112310-1

Работи по разстилане на хумусен пласт

45112320-4

Работи по рекултивация на почвата

45112330-7

Работи по рекултивация на строителни терени

45112340-0

Работи по обеззаразяване на почвата

45112350-3

Работи по рекултивация на замърсени земи

45112360-6

Работи по възстановяване състоянието на терени

45112400-9

Изкопни работи

45112410-2

Земекопни работи

45112420-5

Други изкопни работи

45112440-1

Работи по изравняване на наклони

45112441-8

Работи по даване на наклон на насипа

45112450-4

Изкопни работи на археологически обекти

45112500-0

Земни работи

45112600-1

Работи по изкопаване и насипване на пръст

45112700-2

Строителни работи, свързани с озеленяването

45112710-5

Строителни работи по оформяне на зелени площи

45112711-2

Строителни работи по оформяне на паркове

45112712-9

Строителни работи по оформяне на градини

45112713-6

Строителни работи по оформяне на градини на покривите на сградите

45112714-3

Строителни работи по оформяне на зелени площи в гробища

45112720-8

Строителни работи по оформяне на зелени площи в местата за развлечение и спорт

45112721-5

Строителни работи по оформяне на зелени площи в игрищата за голф

45112722-2

Строителни работи по оформяне на зелени площи в конните бази

45112723-9

Строителни работи по оформяне на зелени площи на игрищата

45112730-1

Строителни работи по оформяне на зелени площи около пътищата

45112740-4

Строителни работи по оформяне на зелени площи около летищата

45113000-2

Работи по оформяне на строителната площадка

45120000-4

Сондажни и пробивни работи

45121000-1

Сондажни работи

45122000-8

Пробивни работи

45200000-9

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

45210000-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

45211000-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради

45211100-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи с едно или две жилища

45211200-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални
услуги

45211300-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи

45211310-5

Строителни работи по изграждане на бани в помещения

45211320-8

Строителни и монтажни работи по изграждане на покрити входове

45211340-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

45211341-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на апартаменти

45211350-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради

45211360-0

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

45211370-3

Строителни работи по изграждане на сауни
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45212000-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

45212100-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

45212110-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за отдих

45212120-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тематични паркове

45212130-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атракционни паркове

45212140-9

Съоръжения за отдих

45212150-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на киносалони

45212160-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на казина

45212170-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за забавления

45212171-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за забавления

45212172-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за отдих и възстановяване

45212180-1

Строителни и монтажни работи по изграждане на билетни центрове

45212190-4

Съоръжения за предпазване от слънце

45212200-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

45212210-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения за практикуване само на
един вид спорт

45212211-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ледени пързалки

45212212-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни

45212213-2

Работи по нанасяне на спортни маркировки

45212220-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения

45212221-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други съоръжения за спорт

45212222-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на гимнастически салони

45212223-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за зимни спортове

45212224-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони

45212225-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали

45212230-7

Монтаж на съблекални

45212290-5

Ремонт и поддръжане на спортни строителни съоръжения

45212300-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

45212310-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на изложбени зали и галерии

45212311-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на художествени галерии

45212312-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на изложбени центрове

45212313-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на музеи

45212314-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на исторически паметници или мемориали

45212320-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театрални и концертни зали

45212321-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на аудитории

45212322-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на театри

45212330-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на библиотеки

45212331-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мултимедийни библиотеки

45212340-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за конференции

45212350-4

Недвижими паметници на културата

45212351-1

Строителни и монтажни работи на праисторически монументи

45212352-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на монументи на промишлеността

45212353-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на дворци

45212354-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на замъци

45212360-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с религиозно предназначение
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45212361-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на църкви

45212400-0

Сгради на хотели и ресторанти

45212410-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за настаняване

45212411-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хотели

45212412-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пансиони

45212413-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за краткосрочно пребиваване

45212420-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти и заведения за хранене

45212421-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти

45212422-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на столове

45212423-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ресторанти на самообслужване

45212500-1

Преустройство на кухни или ресторанти

45212600-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на павилиони

45213000-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски и промишлени сгради и складове

45213100-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски сгради

45213110-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на магазини

45213111-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски центрове

45213112-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на бутици

45213120-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пощенски станции

45213130-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на банки

45213140-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пазари

45213141-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на покрити пазари

45213142-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на открити пазари

45213150-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с офиси

45213200-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени сгради и складове

45213210-8

Хладилни складове

45213220-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове

45213221-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на магазини на едро

45213230-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кланици

45213240-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на селскостопански сгради

45213241-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плевни

45213242-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обори

45213250-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени сгради

45213251-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на промишлени помещения

45213252-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на работилници

45213260-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове на едро

45213270-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на център за рециклиране

45213280-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране

45213300-6

Транспортни сгради

45213310-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на автомобилния транспорт

45213311-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари

45213312-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на паркинги на етажи

45213313-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център

45213314-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на гараж за автобуси

45213315-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заслони за автобусни спирки
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45213316-1

Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи

45213320-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на релсовия транспорт

45213321-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари

45213322-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на железопътни терминали

45213330-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на въздушния транспорт

45213331-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на аерогари

45213332-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на контролни летищни кули

45213333-6

Работи по инсталиране на гишета за регистрация на пътниците за аерогари

45213340-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на водния транспорт

45213341-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на фериботни терминали

45213342-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на ро-ро терминали

45213350-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, свързани с няколко вида транспорт

45213351-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хангари за поддръжка

45213352-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сервизни депа

45213353-2

Работи по монтаж на пътнически ръкави

45213400-7

Инсталиране на стаи за персонала

45214000-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания

45214100-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

45214200-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

45214210-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища

45214220-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища

45214230-1

Строителни и монтажни работи по изграждане на специализирани училища

45214300-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на висши учебни заведения

45214310-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на професионални колежи

45214320-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на технически колежи

45214400-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университети

45214410-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на политехнически институти

45214420-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на амфитеатрални зали (аули)

45214430-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на езикови кабинети

45214500-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на центрове за професионална квалификация

45214600-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове

45214610-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за лаборатории

45214620-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски и изпитателни
съоръжения

45214630-5

Обсерватории и подобни

45214631-2

Работи по инсталиране на чисти стаи

45214640-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на метеорологични станции

45214700-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университетски град

45214710-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на вестибюли

45214800-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за обучение по практика

45215000-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи,
крематориуми и обществени тоалетни

45215100-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения

45215110-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спа-центрове

45215120-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения

45215130-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на клиники
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45215140-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на болнични помещения

45215141-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на операционни зали

45215142-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на интензивни отделения

45215143-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на диагностични зали

45215144-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали за скринингови проучвания

45215145-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на рентгенови зали

45215146-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали по патология

45215147-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на зали по съдебна медицина

45215148-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на манипулационни зали за поставяне на катетри

45215200-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на социалните грижи

45215210-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на общежития и пансиони за социално слаби и
бездомни

45215212-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на домове за стари хора

45215213-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на домове с полагане на медицински грижи

45215214-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове

45215215-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски домове

45215220-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заведения за социални грижи без настаняване

45215221-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на дневни центрове за грижи

45215222-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове

45215300-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на крематориуми

45215400-1

Гробище

45215500-2

Обществени тоалетни

45216000-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията, отбраната, пожарната и
аварийната безопасност

45216100-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, предназначени за органите на
обществения ред и службите за оказване на помощ

45216110-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието

45216111-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на полицейски управления

45216112-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради

45216113-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на затвори

45216114-6

Сгради на парламента и зали за събрания

45216120-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на службите за оказване на помощ

45216121-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на пожарни

45216122-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции с автомобили на спешна помощ

45216123-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пунктове на планински спасителни служби

45216124-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на брегови спасителни станции

45216125-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на служби за спешна помощ

45216126-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пунктове на бреговата охрана

45216127-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за спасителни операции

45216128-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на фарове

45216129-4

Защитни укрития

45216200-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на отбраната и на военни съоръжения

45216220-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на военни бункери

45216230-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на военни укрития

45216250-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на укрепителни съоръжения с траншеи

45217000-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надуваеми сгради

45220000-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
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45221000-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове, виадукти, тунели и подлези

45221100-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове

45221110-6

Строителни работи по общо изграждане на мостове

45221111-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

45221112-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни мостове

45221113-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пешеходни мостове

45221114-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на чугунени мостове

45221115-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стоманени мостове

45221117-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подвижни мостове

45221118-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове за тръбопроводи

45221119-9

Строителни работи по ремонт на мостове

45221120-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на виадукти

45221121-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни виадукти

45221122-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни виадукти

45221200-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези

45221210-7

Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито

45221211-4

Подлез

45221213-8

Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито, за железопътен тунел

45221214-5

Изкопни работи, извършвани на закрито или полузакрито, за пътен тунел

45221220-0

Дренажен канал

45221230-3

Шахти

45221240-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели

45221241-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели

45221242-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни тунели

45221243-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели за пешеходци

45221244-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунел на канал

45221245-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели под реки

45221246-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели под море

45221247-5

Работи по прокопаване на тунели

45221248-2

Строителни работи по полагане на облицовки на тунели

45221250-9

Други подземни съоръжения, без тунели, шахти и подлези

45222000-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

45222100-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за преработка на отпадъци

45222110-3

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

45222200-1

Инженерно-строителни работи по изграждане на военни съоръжения

45222300-2

Инженерно-строителни работи по изграждане на охранителни съоръжения

45223000-6

Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции

45223100-7

Работи по сглобяване на метални конструкции

45223110-0

Монтажни работи на метални конструкции

45223200-8

Носещи конструкции

45223210-1

Метални носещи конструкции

45223220-4

Други конструкции

45223300-9

Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг

45223310-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подземни паркинги

45223320-5

Строителни работи по изграждане на крайградски паркинги
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45223400-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на радарни станции

45223500-1

Стоманобетонни конструкции

45223600-2

Строителни и монтажни работи по изграждане на клетки за кучета

45223700-3

Строителни и монтажни работи по изграждане на зони за обслужване

45223710-6

Строителни и монтажни работи по изграждане на зони за обслужване край автомагистрали

45223720-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на бензино- или газостанции

45223800-4

Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)

45223810-7

Сглобяеми конструкции, без тези от метал

45223820-0

Сглобяеми елементи и компоненти, без тези от метал

45223821-7

Сглобяеми елементи, без тези от метал

45223822-4

Сглобяеми компоненти, без тези от метал

45230000-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и
самолетни писти

45231000-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни проводи

45231100-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи

45231110-9

Строителни и монтажни работи по полагане на тръби

45231111-6

Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи

45231112-3

Монтажни работи на преносни и разпределителни тръбопроводи

45231113-0

Работи по подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи

45231200-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни нефто- и газопроводи и на
разпределителни газоснабдителни мрежи

45231210-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни нефтопроводи

45231220-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

45231221-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от газоразпределителни
мрежи

45231222-7

Монтажни работи на газомери на разпределителни газоснабдителни мрежи

45231223-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ

45231300-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

45231400-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи

45231500-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тръбопроводи за пренос на сгъстен въздух

45231510-3

Строителни и монтажни работи на пневматични проводи за системи за разпределение на пощата

45231600-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии

45232000-2

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните тръбопроводи

45232100-3

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи

45232120-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни системи

45232121-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни тръбопроводи

45232130-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води

45232140-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа
за централно градско отопление

45232141-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа

45232142-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлообменни станции

45232150-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

45232151-5

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

45232152-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции

45232153-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водонапорни кули

45232154-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водонапорни кули за питейна вода

45232200-4

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните електропроводи

45232210-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи,
надземни
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45232220-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

45232221-7

Трансформаторна подстанция

45232300-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии и спомагателни
съоръжения

45232310-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на телефонни линии

45232311-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на телефонни линии за спешно повикване

45232320-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на линии за кабелна телевизия

45232330-4

Работи по инсталиране на предавателни антени

45232331-1

Спомагателни съоръжения за радио- и телевизионно предаване

45232332-8

Спомагателни съоръжения към далекосъобщенията

45232340-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на базисни станции за мобилна телефония

45232400-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори

45232410-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

45232411-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени
отпадъчни води

45232420-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води

45232421-9

Станция за третиране на отпадъчни води

45232422-6

Станция за третиране на утайки

45232423-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води

45232424-0

Строителни работи по изграждане на заустване за отпадъчни води

45232430-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станция за пречистване на вода

45232431-2

Станция за изпомпване на отпадъчни води

45232440-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи

45232450-1

Дренажни работи

45232451-8

Дренажни работи и работи на повърхността

45232452-5

Дренажни съоръжения

45232453-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на отводнителни системи

45232454-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на резервоари за дъждовни води

45232460-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации

45232470-7

Станция за пренос на отпадъци

45233000-9

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

45233100-0

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища

45233110-3

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

45233120-6

Строителни и монтажни работи на пътища

45233121-3

Строителни и монтажни работи на главни пътища

45233122-0

Строителни и монтажни работи на околовръстни пътища

45233123-7

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

45233124-4

Строителни и монтажни работи на пътища I клас

45233125-1

Строителни и монтажни работи на пресичащи се пътища

45233126-8

Строителни и монтажни работи на пътни възли

45233127-5

Строителни и монтажни работи на Т-образни кръстовища

45233128-2

Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение

45233129-9

Строителни и монтажни работи на кръстовища

45233130-9

Строителни и монтажни работи на национални пътища

45233131-6

Строителни и монтажни работи на виадукти

45233139-3

Работи по поддържане на национални пътища

45233140-2

Пътни работи
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45233141-9

Работи по поддръжане на пътища

45233142-6

Работи по ремонт на пътища

45233144-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надлези

45233150-5

Строителни и монтажни работи на съоръжения за забавяне на движението

45233160-8

Пътища и други площи, покрити с чакъл

45233161-5

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

45233162-2

Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти

45233200-1

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

45233210-4

Строителни работи по полагане на пътна настилка на автомагистрали

45233220-7

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

45233221-4

Работи по пътна маркировка на пътища

45233222-1

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка

45233223-8

Работи по подравняване на пътна настилка на пътища

45233224-5

Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна

45233225-2

Строителни и монтажни работи на пътища с едно платно

45233226-9

Строителни и монтажни работи на подходни пътища

45233227-6

Строителни и монтажни работи на свързващи пътища

45233228-3

Строителни работи по полагане на повърхностни покрития

45233229-0

Работи по поддръжане на банкети

45233250-6

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища

45233251-3

Работи по подравняване на пътна настилка, без тази за пътища

45233252-0

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

45233253-7

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици

45233260-9

Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища

45233261-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надлези за пешеходци

45233262-3

Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони

45233270-2

Работи по пътна маркировка на паркинги

45233280-5

Работи по поставяне на пътни бариери

45233290-8

Работи по поставяне на указателни табели

45233291-5

Работи по поставяне на стойки за привързване на плавателни средства

45233292-2

Работи по поставяне на предпазни съоръжения

45233293-9

Работи по поставяне на уличен инвентар

45233294-6

Работи по поставяне на пътна сигнализация

45233300-2

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка

45233310-5

Строителни работи по изпълнение на основа на автомагистрали

45233320-8

Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища

45233330-1

Строителни работи по изпълнение на основа на улици

45233340-4

Строителни работи по изпълнение на основа на пешеходни пътища

45234000-6

Строителни и монтажни работи на релсови пътища и въжени линии

45234100-7

Строителни и монтажни работи на релсови пътища

45234110-0

Междуградски релсови пътища

45234111-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на градски железни пътища

45234112-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни депа

45234113-1

Разрушаване на релсови пътища

45234114-8

Работи по изграждане на насипи на релсови пътища
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45234115-5

Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища

45234116-2

Строителни и монтажни работи на коловози

45234120-3

Строителни и монтажни работи на релсови пътища в населени места

45234121-0

Строителни и монтажни работи на трамвайни релсови пътища

45234122-7

Строителни и монтажни работи на подземни релсови пътища

45234123-4

Строителни и монтажни работи на релсови пътища за частично преминаващ под земята релсов път

45234124-1

Строителни и монтажни работи на подземни релсови пътища за превоз на пътници

45234125-8

Метростанция

45234126-5

Строителни и монтажни работи на трамвайни линии

45234127-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на трамвайни депа

45234128-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на трамвайни перони

45234129-6

Строителни и монтажни работи на коловози за релсови пътища в населените места

45234130-6

Работи по изграждане на баластови конструкции

45234140-9

Строителни работи по пресичане на ниво

45234160-5

Работи по изграждане на контактна мрежа

45234170-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тягови подстанции

45234180-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни работилници

45234181-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на работилници по железопътни секции

45234200-8

Въжени линии

45234210-1

Кабинкови въжени линии

45234220-4

Строителни и монтажни работи на ски влек

45234230-7

Строителни и монтажни работи на седалков лифт

45234240-0

Зъбчата железница

45234250-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на въжена линия

45235000-3

Строителни и монтажни работи на самолетни писти, писти за излитане и кацане, стоянки за самолети

45235100-4

Строителни и монтажни работи на летища

45235110-7

Строителни работи на самолетни писти

45235111-4

Строителни работи по полагане на настилка на авиационни площадки

45235200-5

Строителни работи на писти за излитане и кацане

45235210-8

Подравняване на писти за излитане и кацане

45235300-6

Строителни работи на писти за рулиране

45235310-9

Строителни работи по изграждане на писти за рулиране

45235311-6

Строителни работи по полагане на пътна настилка на писти за рулиране

45235320-2

Строителни работи на стоянки за самолети

45236000-0

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

45236100-1

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки

45236110-4

Строителни работи на спортни терени

45236111-1

Строителни работи на терени за голф игрища

45236112-8

Строителни работи на терени за тенис кортове

45236113-5

Строителни работи на писти за конни надбягвания

45236114-2

Строителни работи на лекоатлетически писти

45236119-7

Работи по ремонт на спортни площадки

45236200-2

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение

45236210-5

Строителни работи на терени на детски площадки

45236220-8

Строителни работи на терени на зоологически градини
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45236230-1

Строителни работи на терени на градини

45236250-7

Строителни работи на терени на паркове

45236290-9

Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения

45236300-3

Строителни работи на терени на гробища

45237000-7

Строителни и монтажни работи на сцени

45240000-1

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

45241000-8

Строителни и монтажни работи на пристанища

45241100-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове

45241200-0

Строителни и монтажни работи на платформи за добив на нефт в открито море

45241300-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пирсове

45241400-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на докове

45241500-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристани

45241600-4

Монтажни работи на пристанищно осветление

45242000-5

Строителни и монтажни работи на хидросъоръжения за развлечения и отдих

45242100-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за водни спортове

45242110-9

Строителни и монтажни работи на водни пързалки

45242200-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на комплекс яхтени стоянки

45242210-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристанища за яхти

45243000-2

Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица

45243100-3

Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на скалистия бряг

45243110-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за укрепване на скалистия бряг

45243200-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на вълноломи

45243300-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на морски диги

45243400-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за укрепване на плажните ивици

45243500-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за защита от морето

45243510-0

Строителни и монтажни работи на насипи

45243600-8

Строителни и монтажни работи на кейови стени

45244000-9

Строителни и монтажни работи на морски съоръжения

45244100-0

Морски съоръжения

45244200-1

Буни

45245000-6

Работи по драгиране и изпомпване при водопречиствателни съоръжения

45246000-3

Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци

45246100-4

Строителни и монтажни работи на стени на реки

45246200-5

Работи по защита на речните брегове

45246400-7

Защитни речни съоръжения срещу наводнения

45246410-0

Строителни работи по поддържане на речни диги

45246500-8

Работи по изграждане на алеи за разходка край речните брегове

45246510-1

Работи по изграждане на дъсчени пътеки край речните брегове

45247000-0

Строителни и монтажни работи на язовири и хидромелиоративни съоръжения

45247100-1

Строителни и монтажни работи на плавателни пътища

45247110-4

Строителни и монтажни работи на канали

45247111-1

Строителни и монтажни работи на напоителни канали

45247112-8

Строителни и монтажни работи на дренажни канали

45247120-7

Плавателни пътища, без каналите

45247130-0

Строителни и монтажни работи на акведукти
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45247200-2

Строителни и монтажни работи на язовири

45247210-5

Строителни и монтажни работи на язовири

45247211-2

Строителни и монтажни работи на язовирни стени

45247212-9

Работи по укрепване на язовир

45247220-8

Строителни и монтажни работи на преливници на язовири

45247230-1

Строителни и монтажни работи на диги

45247240-4

Строителни и монтажни работи на неподвижни бентове

45247270-3

Строителни и монтажни работи на водохранилища

45248000-7

Строителни и монтажни работи на шлюзове и други хидромеханични съоръжения

45248100-8

Строителни и монтажни работи на шлюзове на канали

45248200-9

Строителни и монтажни работи на сухи докове

45248300-0

Строителни и монтажни работи на плаващи докове

45248400-1

Строителни и монтажни работи на пристанищни понтони

45248500-2

Строителни и монтажни работи на подвижни бентове

45250000-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за
добивната и преработващата промишленост

45251000-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и топлоцентрали

45251100-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали

45251110-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атомни електроцентрали

45251111-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на атомни реактори

45251120-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на водноелектрически централи

45251140-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на термични централи

45251141-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на геотермални централи

45251142-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали, захранвани с дърва

45251143-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за производство на сгъстен въздух

45251150-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на охладителни кули

45251160-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения, използващи енергията на вятъра

45251200-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлоцентрали

45251220-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за когенерация

45251230-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на пара

45251240-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на електроенергия
от газ от депа за отпадъци

45251250-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлоцентрали за централно отопление

45252000-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за третиране на отпадъчни води,
пречиствателни станции и заводи за изгаряне на битови отпадъци

45252100-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни
води

45252110-2

Работи по общо изграждане на мобилни станции

45252120-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода

45252121-2

Съоръжения за утаяване

45252122-9

Екстрактор на утайки

45252123-6

Съоръжения за пресяване

45252124-3

Дренажни работи и изпомпване

45252125-0

Работи по насипване на скални материали

45252126-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за питейна вода

45252127-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води

45252130-8

Оборудване на пречиствателна станция

45252140-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталация за обезводняване на утайки
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45252150-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за товарене и разтоварване на
въглища

45252200-0

Оборудване за пречиствателна инсталация

45252210-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води

45252300-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за изгаряне на битови отпадъци

45253000-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за химическата промишленост

45253100-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за деминерализация

45253200-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за десулфуризация

45253300-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране или за
ректификация

45253310-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране на вода

45253320-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дестилиране на алкохол

45253400-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за нефтопрерабтващата
промишленост

45253500-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на фармацевтични заводи

45253600-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за дейонизация

45253700-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на метантанкове

45253800-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за производство на компост

45254000-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за добивната промишленост и
преработката на минерални суровини

45254100-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мини

45254110-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на надшахтни кули

45254200-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за преработката на минерални
суровини

45255000-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за нефто- и газодобивната
промишленост

45255100-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на добивни платформи

45255110-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кладенци

45255120-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за добивни платформи

45255121-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на наземни съоръжения за добивни платформи

45255200-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на нефтени рафинерии

45255210-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на нефтени терминали

45255300-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на терминали за газ

45255400-3

Монтажни работи на сонди

45255410-6

Монтажни работи на платформа в открито море

45255420-9

Монтажни работи на сонди на сушата

45255430-2

Разрушаване на нефтени платформи

45255500-4

Сондажни и пробивни работи, свързани с проучване

45255600-5

Работи по поставяне на спираловидна тръба в кладенец

45255700-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заводи за производство на газ от въглища

45255800-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за производство на газ

45259000-7

Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и други съоръжения

45259100-8

Строителни работи по ремонт и поддържане на станции за третиране на отпадъчни води

45259200-9

Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции

45259300-0

Строителни работи по ремонт и поддържане на топлоцентрали

45259900-6

Строителни работи по обновяване на съоръжения

45260000-7

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

45261000-4

Покривни работи

45261100-5

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

45261200-6

Работи по изпълнение на покривни покрития и боядисване на покривни конструкции

45261210-9

Работи по изпълнение на покривни покрития
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45261211-6

Работи по покриване с керемиди

45261212-3

Работи по покриване с шистови плочи

45261213-0

Работи по покриване с метални плоскости

45261214-7

Работи по покриване с битуминозни материали

45261215-4

Работи по покриване на покриви със слънчеви панели

45261220-2

Работи по боядисване и нанасяне на други покрития на покривни конструкции

45261221-9

Работи по боядисване на покривни конструкции

45261222-6

Работи по изпълнение на циментово покривно покритие

45261300-7

Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби, железарски работи

45261310-0

Монтажни работи на обшивки

45261320-3

Монтажни работи на водосточни тръби

45261400-8

Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции

45261410-1

Работи по изолации на покривни конструкции

45261420-4

Хидроизолационни работи на покривни конструкции

45261900-3

Работи по ремонт и поддържане на покриви

45261910-6

Ремонт на покривни конструкции

45261920-9

Работи по поддържане на покриви

45262000-1

Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи

45262100-2

Работи по монтаж на скеле

45262110-5

Работи по демонтаж на скеле

45262120-8

Работи по изграждане на скеле

45262200-3

Специализирани строителни работи по изливане на бетон и пробиване на кладенци за вода

45262210-6

Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране

45262211-3

Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти

45262212-0

Кофражни работи

45262213-7

Специализирани строителни работи по изливане на стени в основите

45262220-9

Строително-пробивни работи на кладенци за вода

45262300-4

Специализирани строителни работи по изливане на бетон

45262310-7

Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

45262311-4

Груб строеж от стоманобетон

45262320-0

Специализирани строителни работи по изливане на бетонни замазки

45262321-7

Специализирани строителни работи по изливане на подови бетонни замазки

45262330-3

Работи по ремонт на бетонни конструкции

45262340-6

Работи по инжектиране на цимент

45262350-9

Специализирани строителни работи по изливане на неармиран бетон

45262360-2

Специализирани строителни работи по циментиране

45262370-5

Специализирани строителни работи по покриване с бетон

45262400-5

Монтажни работи на метални елементи и конструкции

45262410-8

Монтажни работи на метални елементи и конструкции на сгради

45262420-1

Монтажни работи на метални елементи и конструкции на строителни съоръжения

45262421-8

Монтажни работи в открито море на устройства за закрепване

45262422-5

Работи, свързани с подводно сондиране

45262423-2

Работи, свързани с производство на мостове

45262424-9

Работи, свързани с производство на модули за добивни платформи в открито море

45262425-6

Работи, свързани с производство на решетъчни конструкции за платформи
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45262426-3

Работи, свързани с производство на пилоти

45262500-6

Зидарски и каменоделски работи

45262510-9

Работи по зидане с камъни

45262511-6

Каменоделство

45262512-3

Работи по зидане с дялан камъни

45262520-2

Работи по зидане с тухли

45262521-9

Работи по зидане с облицовъчни тухли

45262522-6

Зидарски работи

45262600-7

Различни специализирани строителни и монтажни работи

45262610-0

Промишлени комини

45262620-3

Подпорни стени

45262630-6

Специализирани строителни и монтажни работи на пещи

45262640-9

Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда

45262650-2

Работи по външни защитни покрития

45262660-5

Работи по отнемане на азбест

45262670-8

Металообработване

45262680-1

Заваръчни работи

45262690-4

Саниране на рушащи се сгради

45262700-8

Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради

45262710-1

Работи по поддържане на фрески

45262800-9

Стрителни и монтажни работи по пристрояване на сгради

45262900-0

Балконски работи

45300000-0

Строителни и монтажни работи на инсталации

45310000-3

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

45311000-0

Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации и по свързване на електрически инсталации

45311100-1

Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации

45311200-2

Работи по свързване на електрически инсталации

45312000-7

Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за
жилищни сгради

45312100-8

Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи

45312200-9

Работи по инсталиране на сигнално-охранителни известителни системи

45312300-0

Строителни и монтажни работи на антени за жилищни сгради

45312310-3

Работи по монтиране на гръмоотводи

45312311-0

Работи по изтегляне на инсталации за гръмоотводи

45312320-6

Строителни и монтажни работи на телевизионни антени за жилищни сгради

45312330-9

Строителни и монтажни работи на радиоантени за жилищни сгради

45313000-4

Строителни и монтажни работи на асансьори и ескалатори

45313100-5

Строителни и монтажни работи на асансьори

45313200-6

Строителни и монтажни работи на ескалатори

45313210-9

Строителни и монтажни работи на движещи се пътеки

45314000-1

Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщения

45314100-2

Строителни и монтажни работи на инсталации за телефонни централи

45314120-8

Строителни и монтажни работи на инсталации на телефонни номератори

45314200-3

Строителни и монтажни работи на телефонни линии

45314300-4

Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура

45314310-7

Работи по изтегляне на телефонни кабели
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45314320-0

Работи по изтегляне на кабели за компютри

45315000-8

Строителни и монтажни работи на електрическо отопление и други електрически уредби в сгради

45315100-9

Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации

45315200-0

Работи, свързани с турбини

45315300-1

Строителни и монтажни работи на електрическо захранване

45315400-2

Строителни и монтажни работи на високоволтови инсталации

45315500-3

Строителни и монтажни работи на средноволтови инсталации

45315600-4

Строителни и монтажни работи на нисковолтови инсталации

45315700-5

Строителни и монтажни работи на превключвателни станции

45316000-5

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

45316100-6

Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други

45316110-9

Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други

45316200-7

Монтажни работи на сигнализационни системи за пътища, летища и други

45316210-0

Монтажни работи на оборудване за контрол на пътния трафик

45316211-7

Работи по инсталиране на светлинни сигнализационни пътни знаци

45316212-4

Работи по инсталиране на светофари

45316213-1

Работи по инсталиране на указателни знаци

45316220-3

Монтажни работи на сигнализационни системи за летища

45316230-6

Монтажни работи на сигнализационни системи за пристанища

45317000-2

Други монтажни работи на електрически инсталации, некласифицирани другаде

45317100-3

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на помпи

45317200-4

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на трансформатори

45317300-5

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на електроразпределителни апарати

45317400-6

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на оборудване за филтриране

45320000-6

Изолационни строителни работи

45321000-3

Топлоизолационни строителни работи

45323000-7

Звукоизолационни строителни работи

45324000-4

Работи по поставяне на изолационни гипсови плоскости

45330000-9

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

45331000-6

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни
инсталации

45331100-7

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации

45331110-0

Инсталиране на котли за отопление

45331200-8

Строителни и монтажни работи на вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

45331210-1

Строителни и монтажни работи на вентилационни тръбопроводни инсталации

45331211-8

Строителни и монтажни работи на външни вентилационни тръбопроводни инсталации

45331220-4

Строителни и монтажни работи на климатични тръбопроводни инсталации

45331221-1

Строителни и монтажни работи на частична климатизация на въздуха

45331230-7

Строителни и монтажни работи на охладителни инсталации

45331231-4

Строителни и монтажни работи на инсталации за замразяване

45332000-3

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

45332200-5

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

45332300-6

Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации

45332400-7

Работи по инсталиране на санитарна керамика

45333000-0

Строителни и монтажни работи на газови инсталации

45333100-1

Монтажни работи на регулатори на газ
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45333200-2

Монтажни работи на газомери на газови инсталации

45340000-2

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения

45341000-9

Монтажни работи на предпазни парапети

45342000-6

Монтажни работи на огради

45343000-3

Работи по инсталиране на устройства за предотвратяване на пожари

45343100-4

Работи по поставяне на огнеустойчиви изолации

45343200-5

Работи по инсталиране на пожарогасители

45343210-8

Работи по инсталиране на пожарогасители с CO2

45343220-1

Работи по монтаж на инсталации за гасене на пожари

45343230-4

Работи по инсталиране на водоразпръскващи системи

45350000-5

Механични инсталации

45351000-2

Строителни и монтажни работи на механични инсталации

45400000-1

Довършителни строителни работи

45410000-4

Работи по полагане на мазилка

45420000-7

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

45421000-4

Монтажни работи на дограма

45421100-5

Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

45421110-8

Монтажни работи на дограма за врати и прозорци

45421111-5

Монтажни работи на дограма за врати

45421112-2

Монтажни работи на дограма за прозорци

45421120-1

Монтажни работи на прагове

45421130-4

Монтажни работи на врати и прозорци

45421131-1

Монтажни работи на врати

45421132-8

Монтажни работи на прозорци

45421140-7

Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от метал

45421141-4

Монтажни работи на подвижни прегради

45421142-1

Монтажни работи на капаци на прозорци

45421143-8

Монтажни работи на щори

45421144-5

Монтажни работи на навеси (тенти, жалузи, трансперанти, маркизи)

45421145-2

Монтажни работи на рулетки

45421146-9

Монтажни работи на окачени тавани

45421147-6

Монтажни работи на решетки

45421148-3

Монтажни работи на портални врати

45421150-0

Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от материали, различни от метал

45421151-7

Инсталиране на кухненски мебели

45421152-4

Монтажни работи на преградни стени

45421153-1

Инсталиране на вградена мебел

45421160-3

Обковаване

45422000-1

Дърводелски работи

45422100-2

Дърводелски изделия

45430000-0

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

45431000-7

Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки

45431100-8

Работи по полагане на плочки за подови настилки

45431200-9

Работи по полагане на плочки за стенни облицовки

45432000-4

Други работи по полагане на подови настилки, стенни покрития и тапети
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45432100-5

Други работи по полагане на подови настилки

45432110-8

Работи по поставяне на подови настилки

45432111-5

Работи по полагане на гъвкави подови покрития

45432112-2

Работи по полагане на настилка с павета

45432113-9

Работи по поставяне на паркет

45432114-6

Работи по полагане на настилка с дървени павета

45432120-1

Работи по поставяне на междинен под

45432121-8

Работи по поставяне на под на компютърна зала

45432130-4

Работи по полагане на други подови настилки

45432200-6

Работи по полагане на стенни покрития и тапети

45432210-9

Работи по полагане на гъвкави стенни покрития

45432220-2

Работи по полагане на хартиени тапети

45440000-3

Работи по боядисване и стъклопоставяне

45441000-0

Работи по стъклопоставяне

45442000-7

Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради

45442100-8

Работи по боядисване

45442110-1

Работи по боядисване на сгради

45442120-4

Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на други обекти

45442121-1

Работи по боядисване на други обекти

45442180-2

Работи по пребоядисване

45442190-5

Работи по сваляне на боя

45442200-9

Работи по нанасяне на антикорозионни покрития

45442210-2

Работи по галванизация

45442300-0

Работи по защита на повърхности

45443000-4

Работи по фасади

45450000-6

Други довършителни строителни работи

45451000-3

Монтажни работи на декоративни елементи от метал

45451100-4

Изработване на орнаменти от метал

45451200-5

Работи по поставяне на акустични панели

45451300-6

Вътрешни градини

45452000-0

Работи по външно почистване на сгради

45452100-1

Работи по външно почистване на сгради с пясък

45453000-7

Строителни работи по възстановяване и възобновяване

45453100-8

Строителни работи по възстановяване

45454000-4

Строителни работи по преустройство

45454100-5

Строителни работи по реставрация

45500000-2

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

45510000-5

Услуги по даване под наем на товароподемни кранове, с оператор

45520000-8

Услуги по даване под наем на машини за земни работи, с оператор

48000000-8

Софтуерни пакети и информационни системи

48100000-9

Софтуерни пакети за индустрията

48110000-2

Софтуерни пакети за търговски обекти (POS)

48120000-5

Софтуерни пакети за управление на полети

48121000-2

Софтуерни пакети за контрол на въздушния трафик

48130000-8

Софтуерни пакети за наземна поддръжка и с тестове за авиацията

L 74/163

L 74/164

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Код по CPV

Описание

48131000-5

Софтуерни пакети за наземна поддръжка за авиацията

48132000-2

Софтуерни пакети с тестове за авиацията

48140000-1

Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик

48150000-4

Софтуерни пакети за управление на технологични процеси

48151000-1

Система за компютърен контрол

48160000-7

Софтуерни пакети за библиотеки

48161000-4

Система за управление на библиотеки

48170000-0

Софтуерни пакети за съответствие

48180000-3

Медицински софтуерни пакети

48190000-6

Образователни софтуерни пакети

48200000-0

Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет

48210000-3

Софтуерни пакети за работа в мрежа

48211000-0

Софтуерни пакети за свързване на платформи

48212000-7

Сървърни програми за многодисково оптично устройство с автоматична смяна на дисковете

48213000-4

Софтуерни пакети за повишаване на капацитета на операционната система

48214000-1

Софтуерни пакети за мрежова операционна система

48215000-8

Софтуерни пакети за мрежови програмисти

48216000-5

Софтуерни пакети за емулация на терминали за свързване в мрежа

48217000-2

Софтуерни пакети за обработка на транзакции

48217100-3

Софтуерни пакети за обработка на транзакции от централен компютър (мейнфрейм)

48217200-4

Софтуерни пакети за обработка на транзакции от миникомпютър

48217300-5

Софтуерни пакети за обработка на транзакции от микрокомпютър

48218000-9

Софтуерни пакети за управление на лицензи

48219000-6

Други видове софтуерни пакети за мрежи

48219100-7

Софтуерни пакети за междумрежови шлюзове

48219200-8

Сървърни софтуерни пакети за компактдискове (CD)

48219300-9

Софтуерни пакети за администриране

48219400-0

Софтуерни пакети за сървъри за транзакции

48219500-1

Софтуерни пакети за комутатори или маршрутизатори

48219600-2

Софтуерни пакети за мултиплексори

48219700-3

Софтуерни пакети за сървър за комуникации

48219800-4

Софтуерни пакети за преходници

48220000-6

Софтуерни пакети за интернет и интранет

48221000-3

Софтуерни пакети за интернет навигация

48222000-0

Софтуерни пакети за мрежови сървъри

48223000-7

Софтуерни пакети за електронна поща

48224000-4

Софтуерни пакети за редактиране на уeбcтраници

48300000-1

Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и
повишаване на ефективността

48310000-4

Софтуерни пакети за създаване на документи

48311000-1

Софтуерни пакети за управление на документи

48311100-2

Система за управление на документи

48312000-8

Софтуерни пакети за електронни публикации

48313000-5

Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи (OCR)

48313100-6

Система за четене на информация по оптичен път

48314000-2

Софтуерни пакети за гласово разпознаване
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48315000-9

Софтуерни пакети за настолна издателска дейност

48316000-6

Софтуерни пакети за презентации

48317000-3

Софтуерни пакети за текстообработка

48318000-0

Софтуерни пакети за скенери

48319000-7

Програми за проверка на правопис

48320000-7

Софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения

48321000-4

Софтуерни пакети за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)

48321100-5

Системи за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)

48322000-1

Софтуерни пакети за графични приложения

48323000-8

Софтуерни пакети за автоматизирано производство (CAM)

48324000-5

Софтуерни пакети за създаване на диаграми

48325000-2

Софтуерни пакети за създаване на формуляри

48326000-9

Софтуерни пакети за картография

48326100-0

Система за цифрова картография

48327000-6

Софтуерни пакети за чертане и рисуване

48328000-3

Софтуерни пакети за обработка на изображения

48329000-0

Система за обработване на изображения и за архивиране

48330000-0

Софтуерни пакети за планиране и повишаване на ефективността

48331000-7

Софтуерни пакети за управление на проекти

48332000-4

Софтуерни пакети за планиране

48333000-1

Софтуерни пакети за управление на кореспонденция

48400000-2

Софтуерни пакети за търговски и персонални транзакции

48410000-5

Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации

48411000-2

Софтуерни пакети за управление на инвестициите

48412000-9

Софтуерни пакети за изготвяне на данъчни декларации

48420000-8

Софтуерни пакети за управление на съоръжения и комплекти от софтуерни пакети

48421000-5

Софтуерни пакети за управление на съоръжения

48422000-2

Комплекти от софтуерни пакети

48430000-1

Софтуерни пакети за управление на инвентар

48440000-4

Софтуерни пакети за финансови анализи и счетоводство

48441000-1

Софтуерни пакети за финансови анализи

48442000-8

Софтуерни пакети за финансови системи

48443000-5

Софтуерни пакети за счетоводство

48444000-2

Счетоводна система

48444100-3

Система за фактуриране

48445000-9

Софтуерни пакети за управление на връзките с клиентите

48450000-7

Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси

48451000-4

Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието

48460000-0

Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за
прогнозиране

48461000-7

Аналитични или научноизследователски софтуерни пакети

48462000-4

Математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране

48463000-1

Статистически софтуерни пакети

48470000-3

Софтуерни пакети за търгове

48480000-6

Софтуерни пакети за продажби, маркетинг и икономическо разузнаване (BI)

48481000-3

Софтуерни пакети за продажби или маркетинг
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48482000-0

Софтуерни пакети за икономическо разузнаване (BI)

48490000-9

Софтуерни пакети за доставки

48500000-3

Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия

48510000-6

Софтуерни пакети за комуникация

48511000-3

Софтуерни пакети за настолна комуникация

48512000-0

Софтуерни пакети за гласов отговор в интерактивен режим

48513000-7

Софтуерни пакети за модеми

48514000-4

Софтуерни пакети за отдалечен достъп

48515000-1

Софтуерни пакети за видеоконференции

48516000-8

Софтуерни пакети за обмен

48517000-5

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

48518000-2

Софтуерни пакети за емулация

48519000-9

Софтуерни пакети за разпределение на паметта

48520000-9

Мултимедийни софтуерни пакети

48521000-6

Софтуерни пакети за обработка на музика или звук

48522000-3

Софтуерни пакети за виртуална клавиатура

48600000-4

Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

48610000-7

Системи от бази данни

48611000-4

Софтуерни пакети за бази данни

48612000-1

Система за управление на бази данни

48613000-8

Електронно управление на данни

48614000-5

Система за събиране на данни

48620000-0

Операционни системи

48621000-7

Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър (мейнфрейм)

48622000-4

Софтуерни пакети, представляващи операционна система за миникомпютър

48623000-1

Софтуерни пакети, представляващи операционна система за микрокомпютър

48624000-8

Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC)

48625000-5

Операционни системи за отворени компютърни системи

48626000-2

Софтуерни пакети за групиране на данни

48627000-9

Софтуерни пакети за операционни системи за управление в реално време

48628000-9

Микроканална архитектура

48700000-5

Софтуерни пакети за обслужващи цели

48710000-8

Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

48720000-1

Софтуерни пакети за кодиране с баркод

48730000-4

Софтуерни пакети за защита

48731000-1

Софтуерни пакети за защита на файлове

48732000-8

Софтуерни пакети за защита на данни

48740000-7

Софтуерни пакети за превод от чужди езици

48750000-0

Софтуерни пакети за зареждане на запаметяващи носители

48760000-3

Софтуерни пакети за защита от вируси

48761000-0

Антивирусни софтуерни пакети

48770000-6

Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване

48771000-3

Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение

48772000-0

Обслужващи компютърни програми за компресиране на данни

48773000-7

Обслужващи софтуерни пакети за отпечатване
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48773100-8

Обслужващи софтуерни пакети за буфериране на данни за отпечатване

48780000-9

Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на
съдържание

48781000-6

Софтуерни пакети за системно администриране

48782000-3

Софтуерни пакети за управление на записа на данни

48783000-0

Софтуерни пакети за управление на съдържание

48790000-2

Софтуерни пакети за проверка на версиите

48800000-6

Информационни системи и сървъри

48810000-9

Информационни системи

48811000-6

Система за електронна поща

48812000-3

Системи за информация във финансовата област

48813000-0

Системи за информиране на пътниците

48813100-1

Електронни табла

48813200-2

Система за информиране на пътниците в реално време

48814000-7

Системи за информация в областта на медицината

48814100-8

Система за информация за санитарни цели

48814200-9

Система за управление на данни за пациенти

48814300-0

Система за управление на операционни зали

48814400-1

Система за клинична информация

48814500-2

Система за управление на профили на пациенти, следващи различни програми на лечение

48820000-2

Сървъри

48821000-9

Мрежови сървъри

48822000-6

Компютърни сървъри

48823000-3

Файлови сървъри

48824000-0

Принтерни сървъри

48825000-7

Уебсървъри

48900000-7

Други софтуерни пакети и операционни системи

48910000-0

Софтуерни пакети за компютърни игри, създаване на родословно дърво и за скрийнсейвъри

48911000-7

Софтуерни пакети за компютърни игри

48912000-4

Софтуерни пакети за създаване на родословно дърво

48913000-1

Софтуерни пакети за скрийнсейвъри

48920000-3

Софтуерни пакети за автоматизация в офиса

48921000-0

Система за автоматизация

48930000-6

Софтуерни пакети за обучение и развлечение

48931000-3

Софтуерни пакети за обучение

48932000-0

Софтуерни пакети за развлечение

48940000-9

Софтуерни пакети за проектиране на шаблони и изготвяне на календари

48941000-6

Софтуерни пакети за проектиране на шаблони

48942000-3

Софтуерни пакети за изготвяне на календари

48950000-2

Системи за определяне местоположението на кораби и за съобщения по високоговорителни системи

48951000-9

Система за определяне местоположението на кораби

48952000-6

Системи за съобщения по високоговорителни системи

48960000-5

Драйверни и системни софтуерни пакети

48961000-2

Драйвери за Еthernet

48962000-9

Драйвери за графични карти

48970000-8

Софтуерни пакети за печатници
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48971000-5

Софтуерни пакети за съставяне на адресни книги

48972000-2

Софтуерни пакети за етикетиране

48980000-1

Езици и средства за програмиране

48981000-8

Софтуерни пакети за компилиране

48982000-5

Софтуерни пакети за конфигуриране

48983000-2

Развойни софтуерни пакети

48984000-9

Средства с графичен потребителски интерфейс

48985000-6

Езици за програмиране

48986000-3

Софтуерни пакети за тестване на програми

48987000-0

Софтуерни пакети за отстраняване на грешки (дебъгване)

48990000-4

Софтуерни пакети за електронни таблици и за разширяване на функционалните възможности

48991000-1

Софтуерни пакети за електронни таблици

50000000-5

Услуги по ремонт и поддръжка

50100000-6

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

50110000-9

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

50111000-6

Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк

50111100-7

Услуги по управление на автомобилния парк

50111110-0

Спомагателни услуги, свързани с автомобилния парк

50112000-3

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

50112100-4

Услуги по ремонт на леки автомобили

50112110-7

Услуги по ремонт на каросерията и купето на автомобилите

50112111-4

Услуги по ремонт на ударена каросерия на автомобили

50112120-0

Услуги по смяна на предно и странични стъкла

50112200-5

Услуги по техническо обслужване на автомобили

50112300-6

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

50113000-0

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автобуси

50113100-1

Услуги по ремонт на автобуси

50113200-2

Услуги по техническо обслужване на автобуси

50114000-7

Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

50114100-8

Услуги по ремонт на товарни автомобили

50114200-9

Услуги по техническо обслужване на товарни автомобили

50115000-4

Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

50115100-5

Услуги по ремонт на мотоциклети

50115200-6

Услуги по техническо обслужване на мотоциклети

50116000-1

Други услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобилите, без каросерията и купето

50116100-2

Услуги по ремонт на електрическата инсталация на автомобилите

50116200-3

Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на автомобилите

50116300-4

Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростнатa) кутия на автомобилите

50116400-5

Услуги по ремонт и регулиране на механичните предавки на автомобилите

50116500-6

Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гумите на автомобилите

50116510-9

Услуги по монтаж на автомобилни гуми

50116600-7

Услуги по ремонт и регулиране на стартерите на автомобилите

50117000-8

Услуги по преустройство и реконструкция на автомобили

50117100-9

Услуги по преустройство на автомобили

50117200-0

Услуги по преустройство на автомобили за спешна медицинска помощ (линейки)
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50117300-1

Услуги по реконструкция на автомобили

50118000-5

Услуги на пътна помощ

50118100-6

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали автомобили

50118110-9

Услуги по вземане на буксир на автомобили

50118200-7

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали товарни автомобили

50118300-8

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали автобуси

50118400-9

Услуги по отстраняване на повреда на други аварирали моторни превозни средства

50118500-0

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали мотоциклети

50190000-3

Услуги по разрушаване на автомобили

50200000-7

Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и подобни услуги (преустройство, реконструкция,
оборудване) на превозни средства, без автомобили

50210000-0

Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и техните двигатели

50211000-7

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

50211100-8

Услуги по поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

50211200-9

Услуги по ремонт на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

50211210-2

Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

50211211-9

Услуги по поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

50211212-6

Услуги по ремонт на двигатели за въздухоплавателни средства

50211300-0

Услуги по възстановяване на въздухоплавателни средства

50211310-3

Услуги по възстановяване на двигатели за въздухоплавателни средства

50212000-4

Услуги по ремонт и поддържане на хеликоптери

50220000-3

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав

50221000-0

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви

50221100-1

Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростнатa) кутия на локомотивите

50221200-2

Услуги по ремонт и регулиране на механичните предавки на локомотивите

50221300-3

Услуги по ремонт и поддържане на колоосите на локомотивите

50221400-4

Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на локомотивите

50222000-7

Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви

50222100-8

Услуги по ремонт и поддържане на амортисьори на подвижен железопътен състав

50223000-4

Услуги по възстановяване на локомотиви

50224000-1

Услуги по възстановяване на подвижни съоръжения за поддържане и обслужване на релсов път

50224100-2

Услуги по възстановяване на седалки за подвижен железопътен състав

50224200-3

Услуги по възстановяване на пътнически вагони

50225000-8

Услуги по поддържане на релсов път

50229000-6

Услуги по разрушаване на подвижен железопътен състав

50230000-6

Услуги по ремонт, поддържане на други транспортни съоръжения и свързаните с тях услуги

50232000-0

Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите

50232100-1

Услуги по поддържане на общественото осветление

50232110-4

Експлоатация на съоръжения за обществено осветление

50232200-2

Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация

50240000-9

Услуги по ремонт, поддържане и подобни услуги (преустройство, възстановяване, реконструкция) на
плавателни средства

50241000-6

Услуги по ремонт и поддържане на кораби

50241100-7

Услуги по ремонт на кораби

50241200-8

Услуги по ремонт на фериботи
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50242000-3

Услуги по преустройство на кораби

50243000-0

Услуги по разрушаване на кораби

50244000-7

Услуги по възстановяване на кораби и плавателни съдове за развлечение и спорт

50245000-4

Услуги по модернизиране на кораби

50246000-1

Услуги по поддържане на пристанищни съоръжения

50246100-2

Услуги по поставяне на кораб на сух док

50246200-3

Услуги по поддържане на шамандури

50246300-4

Услуги по ремонт и поддържане на плаващи съоръжения

50246400-5

Услуги по ремонт и поддържане на плаващи платформи

50300000-8

Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-,
телевизионна и далекосъобщителна техника

50310000-1

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника

50311000-8

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска и счетоводна техника

50311400-2

Услуги по поддържане и ремонт на сметачни и счетоводни машини

50312000-5

Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника

50312100-6

Услуги по поддържане и ремонт на централни процесорни блокове

50312110-9

Услуги по поддържане на централни процесорни блокове

50312120-2

Услуги по ремонт на централни процесорни блокове

50312200-7

Услуги по поддържане и ремонт на миникомпютри

50312210-0

Услуги по поддържане на миникомпютри

50312220-3

Услуги по ремонт на миникомпютри

50312300-8

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа

50312310-1

Услуги по поддържане на оборудване за компютърна мрежа

50312320-4

Услуги по ремонт на оборудване за компютърна мрежа

50312400-9

Услуги по поддържане и ремонт на микрокомпютри

50312410-2

Услуги по поддържане на микрокомпютри

50312420-5

Услуги по ремонт на микрокомпютри

50312600-1

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии

50312610-4

Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии

50312620-7

Услуги по ремонт на оборудване за информационни технологии

50313000-2

Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини

50313100-3

Услуги по ремонт на фотокопирни апарати

50313200-4

Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

50314000-9

Услуги по ремонт и поддържане на телекопиращи (факсимилни) устройства

50315000-6

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни секретари

50316000-3

Услуги по поддържане и ремонт на машини за автоматично издаване на билети

50317000-0

Услуги по поддържане и ремонт на машини за проверка на билети

50320000-4

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

50321000-1

Услуги по ремонт на персонални компютри

50322000-8

Услуги по поддържане на персонални компютри

50323000-5

Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства

50323100-6

Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства

50323200-7

Услуги по ремонт на периферни компютърни устройства

50324000-2

Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри

50324100-3

Услуги по поддържане на компютърни системи
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50324200-4

Услуги по профилактично поддържане на персонални компютри

50330000-7

Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника

50331000-4

Услуги по ремонт и поддържане на линии за далекосъобщителни връзки

50332000-1

Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)

50333000-8

Услуги по поддържане на радиосъоръжения

50333100-9

Услуги по ремонт и поддържане на радиопредаватели

50333200-0

Услуги по ремонт и поддържане на апарати за радиотелефония

50334000-5

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телефония и телеграфия

50334100-6

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телефония

50334110-9

Услуги по поддържане на телефонна мрежа

50334120-2

Услуги по модернизиране на телефонни централи

50334130-5

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи

50334140-8

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни апарати

50334200-7

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телеграфия

50334300-8

Услуги по ремонт и поддържане на проводникови телепишещи устройства (телекси)

50334400-9

Услуги по поддържане на комуникационна системи

50340000-0

Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди

50341000-7

Услуги по ремонт и поддържане на телевизионно оборудване

50341100-8

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за видеотекст

50341200-9

Услуги по ремонт и поддържане на телевизионни предаватели

50342000-4

Услуги по ремонт и поддържане на аудиотехника

50343000-1

Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника

50344000-8

Услуги по ремонт и поддържане на оптични уреди

50344100-9

Услуги по ремонт и поддържане на фотографска техника

50344200-0

Услуги по ремонт и поддържане на кинематографска техника

50400000-9

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

50410000-2

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

50411000-9

Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати

50411100-0

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за течности

50411200-1

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за газове

50411300-2

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за електричество

50411400-3

Услуги по ремонт и поддържане на тахиметри

50411500-4

Услуги по ремонт и поддържане на промишлени уреди и апарати за измерване на времето

50412000-6

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване

50413000-3

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка

50413100-4

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за установяване наличието на газ

50413200-5

Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители

50420000-5

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване

50421000-2

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване

50421100-3

Услуги по ремонт и поддържане на инвалидни колички

50421200-4

Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

50422000-9

Услуги по ремонт и поддържане на хирургическо оборудване

50430000-8

Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати

50431000-5

Услуги по ремонт и поддържане на ръчни и джобни часовници

50432000-2

Услуги по ремонт и поддържане на други часовници
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50433000-9

Услуги по калибриране

50500000-0

Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини

50510000-3

Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери

50511000-0

Услуги по ремонт и поддържане на помпи

50511100-1

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за течности

50511200-2

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за газ

50512000-7

Услуги по ремонт и поддържане на вентили

50513000-4

Услуги по ремонт и поддържане на арматурни кранове

50514000-1

Услуги по ремонт и поддържане на метални контейнери

50514100-2

Услуги по ремонт и поддържане на метални цистерни

50514200-3

Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари

50514300-4

Услуги по ремонт на защитно покритие на метални резервоари

50530000-9

Услуги по ремонт и поддържане на машини

50531000-6

Услуги по ремонт и поддържане на неелектрически машини

50531100-7

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

50531200-8

Услуги по поддържане на газови уреди

50531300-9

Услуги по ремонт и поддържане на компресори

50531400-0

Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове

50531500-1

Услуги по ремонт и поддържане на мачтово-стрелкови (дерик) кранове

50531510-4

Услуги по демонтаж на мачтово-стрелкови (дерик) кранове

50532000-3

Услуги по ремонт и поддържане на електрически машини, апарати и свързаното с тях оборудване

50532100-4

Услуги по ремонт и поддържане на електродвигатели

50532200-5

Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори

50532300-6

Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори

50532400-7

Услуги по ремонт и поддържане на електроразпределителни апарати

50600000-1

Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност

50610000-4

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност

50620000-7

Услуги по ремонт и поддържане на огнестрелни оръжия и муниции

50630000-0

Услуги по ремонт и поддържане на превозни средства с военна употреба

50640000-3

Услуги по ремонт и поддържане на бойни кораби

50650000-6

Услуги по ремонт и поддържане на военни въздухоплавателни средства, ракети и космически кораби

50660000-9

Услуги по поддържане на военни електронни системи

50700000-2

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

50710000-5

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради

50711000-2

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

50712000-9

Услуги по ремонт и поддържане на механични инсталации на сгради

50720000-8

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление

50721000-5

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление

50730000-1

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения

50740000-4

Услуги по ремонт и поддържане на ескалатори

50750000-7

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

50760000-0

Ремонт и поддържане на обществени тоалетни

50800000-3

Различни услуги по ремонт и поддържане

50810000-6

Услуги по поправка на бижута
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50820000-9

Услуги по поправка на изделия от кожа (без обувки)

50821000-6

Услуги по поправка на ботуши

50822000-3

Услуги по поправка на обувки

50830000-2

Услуги по поправка на облекло и домакински изделия от текстил

50840000-5

Услуги по ремонт и поддържане на оръжия и оръжейни системи

50841000-2

Услуги по ремонт и поддържане на оръжия

50842000-9

Услуги по ремонт и поддържане на оръжейни системи

50850000-8

Услуги по ремонт и поддържане на мебели

50860000-1

Услуги по ремонт и поддържане на музикални инструменти

50870000-4

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване на терени за игра

50880000-7

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за хотели и ресторанти

50881000-4

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за хотели

50882000-1

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за ресторанти

50883000-8

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за заведения за приготвяне и доставяне на храна

50884000-5

Услуги по ремонт и поддържане на къмпинг оборудване

51000000-9

Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер)

51100000-3

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия

51110000-6

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа енергия

51111000-3

Услуги по инсталиране на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

51111100-4

Услуги по инсталиране на електродвигатели

51111200-5

Услуги по инсталиране на електрически генератори

51111300-6

Услуги по инсталиране на електрически трансформатори

51112000-0

Услуги по инсталиране на електроразпределителни и контролни апарати

51112100-1

Услуги по инсталиране на електроразпределителни апарати

51112200-2

Услуги по инсталиране на апарати за контрол на електрически вериги

51120000-9

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на механична енергия

51121000-6

Услуги по инсталиране на фитнес оборудване

51122000-3

Услуги по инсталиране на флагщоци

51130000-2

Услуги по инсталиране на парни котли, турбини, компресори и пещи

51131000-9

Услуги по инсталиране на парогенератори

51133000-3

Услуги по инсталиране на турбини

51133100-4

Услуги по инсталиране на газови турбини

51134000-0

Услуги по инсталиране на компресори

51135000-7

Услуги по инсталиране на пещи

51135100-8

Услуги по инсталиране на горелки

51135110-1

Услуги по инсталиране на пещи за изгаряне на отпадъци

51140000-5

Услуги по инсталиране на двигатели

51141000-2

Услуги по инсталиране на бензинови двигатели, без тези за превозни средства

51142000-9

Услуги по инсталиране на дизелови двигатели, без тези за превозни средства

51143000-6

Услуги по инсталиране на двигатели за железопътни превозни средства

51144000-3

Услуги по инсталиране на двигатели за автомобили и мотоциклети

51145000-0

Услуги по инсталиране на двигатели за плавателни съдове

51146000-7

Услуги по инсталиране на двигатели за въздухоплавателни и космически средства

51200000-4

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели

51210000-7

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за измерване
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51211000-4

Услуги по инсталиране на промишлени уреди и апарати за измерване на времето

51212000-1

Услуги по инсталиране на апаратура за регистриране на присъствието

51213000-8

Услуги по инсталиране на устройства за отбеляване на дата и час

51214000-5

Услуги по инсталиране на паркингови времеброячи

51215000-2

Услуги по инсталиране на метеорологично оборудване

51216000-9

Услуги по инсталиране на геоложко оборудване

51220000-0

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за проверка

51221000-7

Услуги по инсталиране на автоматични устройства за регистриране за летищата

51230000-3

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за изпитване

51240000-6

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за навигация

51300000-5

Услуги по инсталиране на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

51310000-8

Услуги по инсталиране на професионални телевизионни и радиоприемници, апарати за записване и
възпроизвеждане на звук и образ

51311000-5

Услуги по инсталиране на професионални радиоприемници

51312000-2

Услуги по инсталиране на професионални телевизионни приемници

51313000-9

Услуги по инсталиране на професионална аудиотехника

51314000-6

Услуги по инсталиране на професионална видеотехника

51320000-1

Услуги по инсталиране на излъчваща телевизионна и радиотехника

51321000-8

Услуги по инсталиране на радиопредаватели

51322000-5

Услуги по инсталиране на телевизионни предаватели

51330000-4

Услуги по инсталиране на излъчваща техника за радиотелефония

51340000-7

Услуги по инсталиране на техника за кабелна телефония

51350000-0

Услуги по инсталиране на техника за кабелна телеграфия

51400000-6

Услуги по инсталиране на медицинско и хирургическо оборудване

51410000-9

Услуги по инсталиране на медицинско оборудване

51411000-6

Услуги по инсталиране на оборудване за изображения

51412000-3

Услуги по инсталиране на стоматологично и специализирано оборудване

51413000-0

Услуги по инсталиране на оборудване за рентгенова терапия

51414000-7

Услуги по инсталиране на оборудване за механотерапия

51415000-4

Услуги по инсталиране на оборудване за електротерапия

51416000-1

Услуги по инсталиране на оборудване за кинезитерапия

51420000-2

Услуги по инсталиране на хирургическо оборудване

51430000-5

Услуги по инсталиране на лабораторно оборудване

51500000-7

Услуги по инсталиране на машини и оборудване

51510000-0

Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение

51511000-7

Услуги по инсталиране на подемно-транспортни машини, без асансьори

51511100-8

Услуги по инсталиране на подемни машини, без асансьори

51511110-1

Услуги по инсталиране на товароподемни кранове

51511200-9

Услуги по инсталиране на други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или
пренасяне на товари

51511300-0

Услуги по инсталиране на подвижни платформи за миене и почистване на фасади

51511400-1

Услуги по инсталиране на подемно-транспортни машини със специално предназначение

51514000-8

Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение

51514100-9

Услуги по инсталиране на апарати за филтриране или пречистване на течности

51514110-2

Услуги по инсталиране на апарати за филтриране или пречистване на вода

51520000-3

Услуги по инсталиране на машини и апарати за селското и горското стопанство
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51521000-0

Услуги по инсталиране на машини и апарати за селското стопанство

51522000-7

Услуги по инсталиране на машини за горското стопанство

51530000-6

Услуги по инсталиране на обработващи машини

51540000-9

Услуги по инсталиране на машини със специално предназначение

51541000-6

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за добива, строителството, металургията и леярството

51541100-7

Услуги по инсталиране на миннодобивни машини

51541200-8

Услуги по инсталиране на машини за кариерите

51541300-9

Услуги по инсталиране на машини за строителството

51541400-0

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството

51542000-3

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

51542100-4

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни

51542200-5

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на напитки

51542300-6

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на тютюн

51543000-0

Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

51543100-1

Услуги по инсталиране на машини за текстил

51543200-2

Услуги по инсталиране на машини за облекло

51543300-3

Услуги по инсталиране на машини за кожи и кожени изделия

51543400-4

Услуги по инсталиране на машини и устройства за пране, изсушаване, избелване, химическо чистене

51544000-7

Услуги по инсталиране на машини за дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон

51544100-8

Услуги по инсталиране на машини за хартия

51544200-9

Услуги по инсталиране на машини за картон

51545000-4

Услуги по инсталиране на обществени пощенски кутии

51550000-2

Услуги по инсталиране на оръжейни системи

51600000-8

Услуги по инсталиране на канцеларска и електронноизчислителна техника

51610000-1

Услуги по инсталиране на електронноизчислителна техника

51611000-8

Услуги по инсталиране на компютри

51611100-9

Услуги по инсталиране на хардуер

51611110-2

Услуги по инсталиране на информационни екрани или табла с разписанията за излитащите и кацащите
самолети

51611120-5

Услуги по инсталиране на информационни екрани или табла с разписанията за заминаващите и
пристигащите влакове

51612000-5

Услуги по инсталиране на системи за обработка на информация

51620000-4

Услуги по инсталиране на канцеларска техника

51700000-9

Услуги по инсталиране на оборудване за защита от пожари

51800000-0

Услуги по инсталиране на цистерни, резервоари и контейнери (без тези за отопление на сгради), от метал

51810000-3

Услуги по инсталиране на цистерни (без тези за отопление на сгради), от метал

51820000-6

Услуги по инсталиране на резервоари (без тези за отопление на сгради), от метал

51900000-1

Услуги по инсталиране на системи за насочване и управление

55000000-0

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

55100000-1

Услуги на хотели и мотели

55110000-4

Услуги по хотелско настаняване

55120000-7

Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

55130000-0

Други хотелиерски услуги

55200000-2

Услуги на къмпинги и други места за краткосрочно настаняване

55210000-5

Услуги на туристически спални

55220000-8

Услуги на къмпинги
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55221000-5

Услуги на места за каравани

55240000-4

Услуги на ваканционни селища, почивни домове и бази за ученически отдих

55241000-1

Услуги на ваканционни селища

55242000-8

Услуги на почивни домове

55243000-5

Услуги на бази за ученически отдих

55250000-7

Услуги по даване под наем на обзаведени квартири за краткосрочно настаняване

55260000-0

Услуги на спални вагони и подобни услуги в други превозни средства

55270000-3

Услуги на други места за краткосрочно настаняване, включващи закуска

55300000-3

Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

55310000-6

Услуги на сервитьори в ресторанти

55311000-3

Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти

55312000-0

Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на неограничен кръг клиенти

55320000-9

Услуги по предлагане на храни за консумация

55321000-6

Услуги по приготвяне на храни за консумация

55322000-3

Услуги по готвене на храни

55330000-2

Услуги на други заведения за бързо хранене

55400000-4

Услуги на питейни заведения

55410000-7

Услуги по управление на барове

55500000-5

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

55510000-8

Услуги на столове

55511000-5

Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно
професионално

55512000-2

Услуги по управление на столове

55520000-1

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

55521000-8

Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата

55521100-9

Услуги по доставка на храна по домовете („храна на колела“)

55521200-0

Услуги, свързани с доставка на храна

55522000-5

Приготвяне и доставяне на храна за транспортни предприятия

55523000-2

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

55523100-3

Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети

55524000-9

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

55900000-9

Търговски услуги по продажби на дребно

60000000-8

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

60100000-9

Пътни транспортни услуги

60112000-6 (1)

Услуги на обществения пътен транспорт

60120000-5

Таксиметрови услуги

60130000-8 (1)
60140000-1

(1)

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60150000-4

Превоз на пътници с превозни средства, теглени от жива сила

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

60170000-0

Услуги по даване под наем на автомобили с водач

60171000-7

Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач

60172000-4

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

60180000-3

Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

60181000-0

Услуги по даване под наем на камиони с водач
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60182000-7

Услуги по даване под наем на промишлени транспортни средства с водач

60183000-4

Услуги по даване под наем на лекотоварни автомобили с водач

60200000-0 (1)

Услуги от областта на релсовия транспорт

60210000-3 (1)

Услуги от областта на обществения железопътен транспорт

60220000-6

Превоз на пощенски пратки с железопътен транспорт

60300000-1

Услуги на тръбопроводния транспорт

60400000-2

Услуги на въздушния транспорт

60410000-5

Услуги на въздушния транспорт по разписание

60411000-2

Куриерски услуги на въздушния транспорт по разписание

60420000-8

Услуги на въздушния транспорт без разписание

60421000-5

Куриерски услуги на въздушния транспорт без разписание

60423000-9

Чартърни услуги на въздушния транспорт

60424000-6

Услуги по даване под наем на въздухоплавателни превозни средства с екипаж

60424100-7

Услуги по даване под наем на самолети и хеликоптери с екипаж

60424110-0

Услуги по даване под наем на самолети с екипаж

60424120-3

Услуги по даване под наем на хеликоптери с екипаж

60440000-4

Услуги, свързани с въздушния транспорт

60441000-1

Услуги по наторяване и пръскане на растениевъдна продукция от въздуха

60442000-8

Услуги по гасене на горски пожари от въздуха

60443000-5

Услуги на спасителни въздухоплавателни превозни средства

60443100-6

Услуги по въздушни и морски спасителни дейности

60444000-2

Услуги по експлоатация на въздухоплавателни средства

60444100-3

Услуги на пилоти

60445000-9

Услуги по експлоатация на самолети

60500000-3

Услуги на космическия транспорт

60510000-6

Услуги по изстрелване на спътници

60520000-9

Услуги по изстрелване на полезни товари с експериментална цел

60600000-4

Услуги на водния транспорт

60610000-7

Превоз на пътници с фериботи

60620000-0

Превоз на пощенски пратки с воден транспорт

60630000-3

Услуги на кораби, които полагат и поддържат подводни кабелни линии

60640000-6

Манипулиране на товари в плавателни средства

60650000-9

Услуги по даване под наем на плавателни средства с екипаж

60651000-6

Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж

60651100-7

Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж

60651200-8

Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове с екипаж

60651300-9

Услуги на кораби, свързани с почистване на замърсени води

60651400-0

Услуги на тежкотоварни кораби

60651500-1

Услуги на спасителни кораби

60651600-2

Услуги на снабдителни кораби в открито море

60653000-0

Услуги по даване под наем на яхти с екипаж

63000000-9

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

63100000-0

Услуги по обработка и складиране на товари

63110000-3

Услуги по обработка на товари

63111000-0

Услуги по обработка на контейнери
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63112000-7

Услуги по обработка на багаж

63112100-8

Услуги по обработка на пътнически багаж

63112110-1

Услуги по събиране на багаж

63120000-6

Услуги по складиране и съхраняване на товари

63121000-3

Услуги по приемане на склад

63121100-4

Услуги по складиране на товари

63121110-7

Услуги по складиране на газ

63122000-0

Услуги по съхраняване на товари

63500000-4

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

63510000-7

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

63511000-4

Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги

63512000-1

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

63513000-8

Туристически информационни услуги

63514000-5

Услуги на екскурзоводи

63515000-2

Услуги, свързани с пътувания

63516000-9

Услуги по управление на пътувания

63520000-0

Услуги на агенции, свързани с превоз на товари

63521000-7

Посреднически услуги при превоз на товари

63522000-4

Корабно-посреднически услуги

63523000-1

Услуги на пристанищни и спедиторски агенции

63524000-8

Услуги по съставяне на транспортни документи

63700000-6

Услуги по оказване на помощ в областта на сухопътния, водния и въздушния транспорт

63710000-9

Спомагателни услуги в сухопътния транспорт

63711000-6

Услуги на железопътни гари

63711100-7

Услуги по контрол на влакове

63711200-8

Услуги на подвижни работилници

63712000-3

Спомагателни услуги в автомобилния транспорт

63712100-4

Услуги на автогари

63712200-5

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа

63712210-8

Платени услуги, свързани с експлоатация на автомагистрали и пътища

63712300-6

Услуги, свързани с експлоатация на мостове и тунели

63712310-9

Услуги, свързани с експлоатация на мостове

63712311-6

Платени услуги, свързани с експлоатация на мостове

63712320-2

Услуги, свързани с експлоатация на тунели

63712321-9

Платени услуги, свързани с експлоатация на тунели

63712400-7

Услуги на паркинги, гаражи и депа

63712500-8

Услуги, свързани с подвижни мостове

63712600-9

Услуги по зареждане на автомобили с гориво

63712700-0

Услуги по контрол на уличното движение

63712710-3

Услуги по наблюдение на уличното движение

63720000-2

Спомагателни услуги във водния транспорт

63721000-9

Услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги

63721100-0

Услуги по товарене в трюмове
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63721200-1

Услуги по експлоатация на пристанища, без обработка на товари

63721300-2

Услуги по експлоатация и поддържане на водни пътища

63721400-3

Услуги по зареждане на кораби с гориво

63721500-4

Услуги по експлоатация на пътнически терминали

63722000-6

Пилотски (лоцмански) услуги

63723000-3

Услуги, свързани с акостиране

63724000-0

Услуги по навигационно осигуряване

63724100-1

Услуги по позициониране на съоръжения в открито море

63724110-4

Услуги по позициониране на кораби фарове

63724200-2

Услуги на кораби фарове

63724300-3

Услуги по позициониране на шамандури

63724310-6

Услуги по поставяне на сигнализиращи съоръжения

63724400-4

Услуги на фарове

63725000-7

Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество

63725100-8

Услуги по спасяване на кораби и имущество

63725200-9

Услуги, свързани със спасителни кораби

63725300-0

Услуги по изваждане на кораби и имущество

63726000-4

Други спомагателни услуги във водния транспорт

63726100-5

Услуги по водене на регистри на плавателни съдове

63726200-6

Услуги на ледоразбивачи

63726300-7

Услуги по пребиваване на корабите в пристанища

63726400-8

Услуги по наемане на кораби

63726500-9

Услуги по извеждане от експлоатация

63726600-0

Услуги по експлоатация на кораби

63726610-3

Услуги по пускане на вода на кораби

63726620-6

Услуги по дистанционно управление на устройства, разположени на необитаеми места

63726700-1

Услуги на риболовни кораби

63726800-2

Услуги на научно-изследователски кораби

63726900-3

Услуги по пускане на котва

63727000-1

Услуги по влачене и тласкане на плавателни съдове

63727100-2

Услуги по влачене на плавателни съдове

63727200-3

Услуги по тласкане на плавателни съдове

63730000-5

Спомагателни услуги във въздушния транспорт

63731000-2

Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж

63731100-3

Услуги по координиране на летищни слотове

63732000-9

Контрол на въздушното движение

63733000-6

Услуги по зареждане на самолети с гориво

63734000-3

Услуги за използване на хангар

64000000-6

Услуги на пощата и далекосъобщенията

64100000-7

Услуги на националната поща, куриерски услуги

64110000-0

Услуги на националната поща

64111000-7

Пощенски услуги, свързани с вестници и периодични издания

64112000-4

Пощенски услуги, свързани с писма
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64113000-1

Пощенски услуги, свързани с колетни пратки

64114000-8

Пощенски услуги на гише

64115000-5

Наемане на пощенски кутии

64116000-2

Услуги, свързани с пощенски пратки „до поискване“

64120000-3

Куриерски услуги

64121000-0

Куриерски мултимодални услуги

64121100-1

Услуги по доставяне на писма

64121200-2

Услуги по доставяне на колети

64122000-7

Вътрешноведомствени куриерски услуги

64200000-8

Далекосъобщителни услуги

64210000-1

Услуги по пренос на данни и съобщения

64211000-8

Обществени телефонни услуги

64211100-9

Услуги на локална телефония

64211200-0

Услуги на междуградска телефония

64212000-5

Мобилни радиотелефонни услуги

64212100-6

SMS услуги – изпращане и получаване на кратки текстови съобщения (SMS)

64212200-7

EMS услуги – изпращане и получаване на подобрени съобщения (EMS)

64212300-8

MMS услуги – изпращане и получаване на мултимедийни съобщения (MMS)

64212400-9

WAP услуги – протокол за безжични приложения (WAP)

64212500-0

GPRS услуги – oбща радиосистема с пакетна комутация (GPRS)

64212600-1

EDGE услуги – метод за увеличаване на пропускателната способност на GSM мрежата (разширен GPRS)

64212700-2

UMTS услуги – (универсална мобилна телекомуникационна система UМTS)

64212800-3

Услуги за предоставяне на публичен телефон

64212900-4

Услуги за предоставане на предплатени телефонни карти

64213000-2

Бизнес телефонни услуги по наети линии

64214000-9

Бизнес телефонни услуги по собствена мрежа

64214100-0

Услуги по даване под наем на сателитни връзки

64214200-1

Услуги на телефонни номератори

64214400-3

Услуги по даване под наем на наземни съобщителни мрежи

64215000-6

IP телефонни услуги

64216000-3

Електронни съобщения и информационни услуги

64216100-4

Електронни съобщения

64216110-7

Услуги по електронен обмен на информация

64216120-0

Услуги на електронната поща

64216130-3

Телексни услуги

64216140-6

Телеграфни услуги

64216200-5

Електронни информационни услуги

64216210-8

Информационни услуги с добавена стойност

64216300-6

Услуги по предаване на текстова информация (телетекст)

64220000-4

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

64221000-1

Услуги по взаимно свързване на мрежи

64222000-8

Услуги по свързване от вкъщи с работното място чрез телефон, факс или модем

64223000-5

Пейджинг
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64224000-2

Телеконферентни услуги

64225000-9

Телекомуникационни услуги „въздух—земя“

64226000-6

Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и
компютърни)

64227000-3

Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN
2

64228000-0 ( )
64228100-1

(2)
2

Услуги по разпръскване на телевизионни и радиопрограми
Услуги по разпръскване на телевизионни програми

64228200-2 ( )

Услуги по разпръскване на радиопрограми

65000000-3

Обществени услуги

65100000-4

Услуги, свързани с разпределение на вода

65110000-7

Разпределение на вода

65111000-4

Разпределение на питейна вода

65120000-0

Експлоатация на водопречиствателна станция

65121000-7

Услуги по деминерализиране на водата

65122000-0

Услуги по обезсоляване на водата

65123000-3

Услуги по омекотяване на водата

65130000-3

Експлоатация на водоснабдителната мрежа

65200000-5

Услуги, свързани с разпределение на газообразни горива

65210000-8

Разпределение на газообразни горива

65300000-6

Услуги, свързани с пренос и разпределение на електрическа енергия

65310000-9

Разпределение на електрическа енергия

65320000-2

Експлоатация на електрически съоръжения

65400000-7

Други източници за снабдяване с енергия и нейното разпределяне

65410000-0

Експлоатация на електроцентрала

65500000-8

Услуги по отчитане показанията на измервателни уреди

66000000-0
66100000-1

Финансови и застрахователни услуги
(3)

Услуги в областта на банковото и застрахователно дело

3

Услуги в областта на банковото дело

3

66111000-1 ( )

Услуги на централната банка

66112000-8 (3)

Услуги по приемане и администриране на депозити

66113000-5 (3)

Услуги по предоставяне на кредит

66113100-6 (3)

Услуги по микрокредитиране

66114000-2 (3)

Услуги по финансов лизинг

66115000-9 (3)

Услуги за международни парични преводи

66120000-7 (3)

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги

66110000-4 ( )

66121000-4

(3)

Консултантски услуги по сливания и придобивания на капитал

66122000-1

(3)

Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения

3

Брокерски услуги с ценни книжа и управление на фондове

3

Брокерски услуги с инструменти на паричния пазар

3

Услуги на инвестиционни осигурителни фондове

66130000-0 ( )
66131000-7 ( )
66131100-8 ( )
66132000-4

(3)

Брокерски услуги със стоки

3

Брокерски услуги, свързани с клиринг и разплащане

3

Услуги по управление на „портфейли“ от ценни книжа

3

Услуги по управление на самостоятелни осигурителни фондове

66133000-1 ( )
66140000-3 ( )
66141000-0 ( )
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66150000-6 (3)
3

Административни услуги, свързани с финансовите пазари

66151000-3 ( )

Услуги по управление на финансови пазари, различни от съответните услуги на органите на държавната
власт

66151100-4 (3)

Услуги за продажба на дребно посредством електронен пазар

3

Услуги по регулиране на финансови пазари

3

Посреднически услуги на попечителски фондове и съхранение на ценни книжа

66152000-0 ( )
66160000-9 ( )
66161000-6

(3)

Услуги по съхранение на ценни книжа

3

Финансови консултантски услуги, финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3

Финансови консултантски услуги

66162000-3 ( )
66170000-2 ( )
66171000-9 ( )
66172000-6

Посреднически услуги на попечителски фондове

3

(3)

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

66180000-5 (3)

Услуги по обмяна на чужда валута и управление на налични парични средства

66190000-8 (3)

Посреднически услуги по заеми

66500000-5

Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове

66510000-8

Застрахователни услуги

66511000-5

Животозастраховане

66512000-2

Застраховки „Злополука“ и „Заболяване“

66512100-3

Застраховка „Злополука“

66512200-4

Застраховка „Заболяване“

66512210-7

Доброволна застраховка „Заболяване“

66512220-0

Медицинска застраховка

66513000-9

Услуги по застраховка на правна защита и услуги, свързани с пълнорисково застраховане

66513100-0

Застраховка на правни разноски

66513200-1

Пълнорисково застраховане на строителни обекти

66514000-6

Услуги по застраховка на товари по време на превоз и услуги, свързани с транспортно застраховане

66514100-7

Услуги, свързани с транспортно застраховане

66514110-0

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства

66514120-3

Услуги по застраховане на релсови превозни средства, летателни апарати и плавателни съдове

66514130-6

Услуги по застраховане на релсови превозни средства

66514140-9

Услуги по застраховане на летателни апарати

66514150-2

Услуги по застраховане на кораби

66514200-8

Застраховка на товари по време на превоз

66515000-3

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

66515100-4

Застраховка „Пожар“

66515200-5

Застраховка „Щети на имущество“

66515300-6

Застраховка на разни финансови загуби

66515400-7

Застраховка с покритие на разходи, произтичащи от лошо време

66515410-0

Застраховка на финансови загуби

66515411-7

Застраховка на парични загуби

66516000-0

Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства

66516100-1

Застраховка „Гражданска отговорност“ на сухопътни превозни средства

66516200-2

Застраховка „Гражданска отговорност“ на летателни апарати

66516300-3

Застраховка „Гражданска отговорност“ на кораби

66516400-4

Застраховка „Обща гражданска отговорност“
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66516500-5

Застраховка „Професионална отговорност“

66517000-7

Застраховане на кредити и гаранции

66517100-8

Застраховане на кредити

66517200-9

Застраховане на гаранции

66517300-0

Застраховане на управление на рискове

66518000-4

Услуги на застрахователни брокери и агенти (помощници)

66518100-5

Услуги на застрахователни брокери

66518200-6

Услуги на застрахователни агенти (помощници)

66518300-7

Услуги по уреждане на застрахователни претенции и обезщетения на застрахованите

66519000-1

Услуги по осигуряване на технически инсталации, допълнително осигуряване, при загуби при търговски
сделки, при актюерски услуги и услуги по спасителни работи

66519100-2

Услуги по застраховане на платформи за добив на нефт и газ

66519200-3

Услуги по застраховане на технически съоръжения

66519300-4

Спомагателни застрахователни услуги

66519310-7

Консултантски услуги в областта на застраховането

66519400-5

Услуги по ликвидиране на щети по настъпили аварии

66519500-6

Услуги по ликвидиране на щети по настъпили други застрахователни събития

66519600-7

Услуги, отнасящи се до изчисляване на застрахователните рискове и премии

66519700-8

Административни услуги по спасяване на имущество, различни от подобни услуги при корабокрушение

66520000-1

Пенсионни услуги

66521000-8

Услуги на осигурителни фондове, свързани с индивидуално осигуряване

66522000-5

Услуги на осигурителни фондове, свързани с групово осигуряване

66523000-2

Консултантски услуги в областта на осигуряването чрез самостоятелни фондове

66523100-3

Услуги по управление на осигуряването чрез самостоятелни фондове

66600000-6

Услуги по управление на активи

66700000-7

Презастрахователни услуги

66710000-0

Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховането

66720000-3

Презастрахователни услуги, свързани със застраховки „Злополука“ и „Заболяване“

70000000-1

Услуги, свързани с недвижими имоти

70100000-2

Услуги по подготовка за продажба, по покупка и продажба на собствени недвижими имоти

70110000-5

Услуги по подготовка за продажба на недвижими имоти

70111000-2

Услуги по подготовка за продажба на жилищни сгради

70112000-9

Услуги по подготовка за продажба на нежилищни сгради

70120000-8

Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти

70121000-5

Услуги по покупка и продажба на собствени жилищни сгради

70121100-6

Услуги по продажба на собствени жилищни сгради

70121200-7

Услуги по покупка на собствени жилищни сгради

70122000-2

Услуги по покупка и продажба на собствена земя

70122100-3

Услуги по продажба на собствена земя

70122110-6

Услуги по продажба на собствени поземлени имоти

70122200-4

Услуги по покупка на собствена земя

70122210-7

Услуги по покупка на собствени поземлени имоти

70123000-9

Продажба на недвижими имоти
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70123100-0

Продажба на жилищни сгради и земя

70123200-1

Продажба на нежилищни сгради и земя

70130000-1

Услуги по даване под наем на собствени недвижими имоти

70200000-3

Услуги по даване под наем на собствени жилищни и нежилищни имоти

70210000-6

Услуги по даване под наем на собствени жилищни имоти.

70220000-9

Услуги по даване под наем на нежилищни имоти

70300000-4

Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти

70310000-7

Посреднически услуги по операции със сгради

70311000-4

Посреднически услуги по операции с жилищни сгради

70320000-0

Посреднически услуги по операции със земя

70321000-7

Посреднически услуги по даване под наем на земя

70322000-4

Посреднически услуги по операции с поземлени имоти

70330000-3

Посреднически услуги по управление на недвижими имоти

70331000-0

Посреднически услуги по управление на жилищни имоти

70331100-1

Посреднически услуги по събиране на наема

70332000-7

Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти

70332100-8

Посреднически услуги по управление на земя

70332200-9

Посреднически услуги по управление на търговски сгради

70332300-0

Посреднически услуги по управление на промишлени сгради

70333000-4

Посреднически услуги по управление на жилища

70340000-6

Услуги, свързани с ползване на собственост за определено време

71000000-8

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

71200000-0

Архитектурни и свързани с тях услуги

71210000-3

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

71220000-6

Архитектурно проектиране

71221000-3

Архитектурно проектиране на сгради

71222000-0

Архитектурно проектиране на външния изглед

71222100-1

Услуги по картографиране на градските райони

71222200-2

Услуги по картографиране на селските райони

71223000-7

Архитектурни услуги, свързани със строителни работи по разширяване на сгради

71230000-9

Услуги по организиране на конкурси за изготвяне на архитектурен проект

71240000-2

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

71241000-9

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

71242000-6

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите

71243000-3

Проектопланове (системи и интеграция)

71244000-0

Изчисляване на разходите, надзор над разходите

71245000-7

Планове за одобрение, планове за изпълнение и спецификации

71246000-4

Определяне и вписване на необходимите за конструкцията количества

71247000-1

Контрол на строителните работи

71248000-8

Контрол на проекта и документация

71250000-5

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

71251000-2

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради

71300000-1

Инженерни услуги в строителството
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71310000-4

Консултантски инженерни и строителни услуги

71311000-1

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

71311100-2

Спомагателни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

71311200-3

Консултантски услуги, свързани с транспортни системи

71311210-6

Технически препоръки и консултации по изграждане на автомагистрали

71311220-9

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

71311230-2

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на релсови пътища

71311240-5

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на летища

71311300-4

Технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура

71312000-8

Консултантски инженерни услуги в строителството

71313000-5

Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта върху околната среда

71313100-6

Консултантски услуги за борба с шума

71313200-7

Консултантски услуги по вътрешна и външна звукова изолация

71313400-9

Оценка на въздействието върху околната среда за строителството

71313410-2

Оценка на рисковете и опасностите за целите за строителството

71313420-5

Екологични стандарти при строителство

71313430-8

Оценка на екологичните показатели за строителство

71313440-1

Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството

71313450-4

Мониторинг на околната среда за целите на строителството

71314000-2

Услуги, свързани с енергийни системи

71314100-3

Инженерни услуги, свързани с електрически системи

71314200-4

Инженерни услуги по управление на енергийни системи

71314300-5

Консултантски услуги по ефективност на електрически системи

71314310-8

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

71315000-9

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

71315100-0

Консултантски услуги по общо изграждане на сгради (груб строеж)

71315200-1

Консултантски услуги, свързани със сгради

71315210-4

Консултантски услуги, свързани с инсталации в сгради

71315300-2

Проучвателни услуги, свързани със сгради

71315400-3

Услуги по инспекция и контрол на сгради

71315410-6

Инспектиране на вентилационната система

71316000-6

Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

71317000-3

Консултантски услуги относно защита и контрол при възникване на рискови ситуации

71317100-4

Консултантски услуги относно защита и контрол при пожар и експлозия

71317200-5

Услуги относно въздействието върху здравето и безопасността

71317210-8

Консултантски услуги относно въздействието върху здравето и безопасността

71318000-0

Съвети, препоръки и консултации по инженерни въпроси

71318100-1

Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради

71319000-7

Участие на експерти в съдебни спорове

71320000-7

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

71321000-4

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради

71321100-5

Услуги, свързани с икономическа обосновка на проекта

71321200-6

Услуги по проектиране и конструиране на отоплителни инсталации

L 74/185

L 74/186

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Код по CPV

Описание

71321300-7

Услуги по консултиране в областта на тръбопроводните инсталации

71321400-8

Услуги по консултиране в областта на вентилационните инсталации

71322000-1

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

71322100-2

Услуги по изчисляване на разходите за строителни работи на съоръжения

71322200-3

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи

71322300-4

Услуги по проектиране и конструиране на мостове

71322400-5

Услуги по проектиране и конструиране на язовири

71322500-6

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението

71323000-8

Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения с производствено предназначение

71323100-9

Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи

71323200-0

Услуги по проектиране и конструиране на заводи

71324000-5

Услуги по оценка на състояние

71325000-2

Услуги по проектиране и конструиране на основи

71326000-9

Спомагателни услуги, свързани със сгради

71327000-6

Услуги по проектиране и конструиране на носещи конструкции

71328000-3

Услуги по проверка на проектирането на носещи конструкции

71330000-0

Разнообразни инженерни услуги

71331000-7

Инженерни услуги, свързани с глинеста промивка при сондиране

71332000-4

Геоинженерни услуги

71333000-1

Машинни инженерни услуги

71334000-8

Електромашинни инженерни услуги

71335000-5

Технически проучвания

71336000-2

Спомагателни инженерни услуги

71337000-9

Инженерни услуги за борба с корозията

71340000-3

Комплексни инженерни услуги

71350000-6

Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги

71351000-3

Геоложки, геофизични и други научни консултантски услуги

71351100-4

Услуги по подготовка и анализ на проби от ядково сондиране

71351200-5

Геоложки и геофизични консултантски услуги

71351210-8

Геофизични консултантски услуги

71351220-1

Геоложки консултантски услуги

71351300-6

Услуги, свързани с микропалеонтологични анализи

71351400-7

Услуги по петрофизично разчитане (дешифриране)

71351500-8

Услуги по проучване на почвата

71351600-9

Услуги, свързани с метеорологични прогнози

71351610-2

Метеорологични услуги

71351611-9

Климатологични услуги

71351612-6

Хидрометеорологични услуги

71351700-0

Научнопроучвателни услуги

71351710-3

Геофизични проучвателни услуги

71351720-6

Геофизични изследвания на археологични разкопки

71351730-9

Геоложки проучвателни услуги

71351800-1

Топографски услуги и услуги по определяне на местоположението на подпочвени води

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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71351810-4

Топографски услуги

71351811-1

Топографски изследвания на археологични разкопки

71351820-7

Услуги по определяне на местоположението на подпочвени води

71351900-2

Геоложки, океанографски и хидроложки услуги

71351910-5

Геоложки услуги

71351911-2

Фотогеоложки услуги

71351912-9

Услуги в областта на стратиграфската геология

71351913-6

Услуги в областта на геоложките проучвания

71351914-3

Услуги в областта на археоложките проучвания

71351920-2

Услуги в областта на океанографията и хидрологията

71351921-2

Услуги в областта на океанография на устията

71351922-2

Услиги в областта на физическата океанография

71351923-2

Услуги в областта на батиметричните изследвания

71351924-2

Услуги в областта на подводните проучвания

71352000-0

Проучване на земните недра

71352100-1

Сеизмични методи за проучване на земните недра

71352110-4

Сеизмографски методи за проучване на земните недра

71352120-7

Услуги по получаване на сеизмични данни

71352130-0

Услуги по събиране на сеизмични данни

71352140-3

Услуги по обработка на сеизмични данни

71352300-3

Магнитометрични методи за проучване на земните недра

71353000-7

Топографо-геодезични измервания и заснемания

71353100-8

Хидрографски методи и заснемане

71353200-9

Услуги по оразмеряване

71354000-4

Картографски услуги

71354100-5

Услуги на цифровата картография

71354200-6

Услуги на въздушната фотограметрия

71354300-7

Изготвяне и обновление на кадастрални карти

71354400-8

Изготвяне и обновление на хидрографски карти

71354500-9

Услуги на морската картография

71355000-1

Други картографски услуги

71355100-2

Изготвяне и обновление на фотограметрични карти

71355200-3

Изготвяне и обновление на военнотопографски карти

71356000-8

Технически услуги

71356100-9

Услуги по техническа проверка

71356200-0

Услуги по оказване на техническа помощ

71356300-1

Спомагателни технически услуги

71356400-2

Услуги по техническо планиране

71400000-2

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

71410000-5

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

71420000-8

Услуги по паркова архитектура

71421000-5

Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове

71500000-3

Услуги, свързани със строителството
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71510000-6

Проучвателни услуги по избора на участъка за строеж

71520000-9

Строителен надзор

71521000-6

Строителен надзор по време на строителството

71530000-2

Строителни консултантски услуги

71540000-5

Услуги по управление, свързани със строителството

71541000-2

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

71550000-8

Ковашки услуги

71600000-4

Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги

71610000-7

Изпитания и анализ на химичен състав и чистота

71620000-0

Услуги, свързани с анализи

71621000-7

Услуги по технически анализ и консултантски услуги

71630000-3

Услуги по технически изпитвания и контрол

71631000-0

Услуги по технически контрол и проверка

71631100-1

Услуги по технически контрол и проверка на машини

71631200-2

Услуги по технически контрол на автомобили

71631300-3

Услуги по технически контрол и проверка на сгради

71631400-4

Услуги по технически контрол и проверка на строителни съоръжения

71631420-0

Услуги по технически контрол и проверка на морски съоръжения за безопасност

71631430-3

Услуги по изпитания за непропускливост

71631440-6

Услуги по контрол на дебита (пропускателната способност)

71631450-9

Услуги по технически контрол и проверка на мостове

71631460-2

Услуги по технически контрол и проверка на язовири

71631470-5

Услуги по технически контрол и проверка на релсови пътища

71631480-8

Услуги на пътна инспекция

71631490-1

Услуги по инспекция на писти

71632000-7

Услуги по технически изпитвания

71632100-8

Услуги по технически изпитвания на вентили и клапани

71632200-9

Услуги по технически изпитвания, които не нарушават изследвания обект

71700000-5

Услуги по наблюдение и контрол

71730000-4

Услуги в областта на индустриалния контрол

71731000-1

Услуги в областта на индустриалния контрол на качеството

71800000-6

Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

71900000-7

Лабораторни услуги

72000000-5

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

72100000-6

Консултантски услуги по хардуер

72110000-9

Консултантски услуги, свързани с избор на хардуер

72120000-2

Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ

72130000-5

Консултантски услуги по оборудване на компютърни зали

72140000-8

Консултантски услуги по приемни изпитвания на хардуер

72150000-1

Консултантски услуги по компютърен одит и консултантски услуги по хардуер

72200000-7

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

72210000-0

Услуги по програмиране на софтуерни пакети

72211000-7

Услуги по програмиране на системен софтуер и потребителски софтуерни средства

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.
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72212000-4

Услуги по програмиране на приложен софтуер

72212100-0

Услуги по разработване на софтуер за индустрията

72212110-3

Услуги по разработване на софтуер за търговски обекти (POS)

72212120-6

Услуги по разработване на софтуер за управление на полети

72212121-3

Услуги по разработване на софтуер за контрол на въздушния трафик

72212130-9

Услуги по разработване на софтуер за наземна поддръжка и тестове за авиацията

72212131-6

Услуги по разработване на софтуер за наземна поддръжка за авиацията

72212132-3

Услуги по разработване на софтуер за технически изпитания за авиацията

72212140-2

Услуги по разработване на софтуер за контрол на железопътния трафик

72212150-5

Услуги по разработване на софтуер за управление на технологични процеси

72212160-8

Услуги по разработване на софтуер за библиотеки

72212170-1

Услуги по разработване на софтуер за съответствие

72212180-4

Услуги по разработване на медицински софтуер

72212190-7

Услуги по разработване на образователен софтуер

72212200-1

Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет

72212210-4

Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежа

72212211-1

Услуги по разработване на софтуер за свързване на платформи

72212212-8

Услуги по разработване на софтуер за сървър с многодисково оптично устройство с автоматична смяна на
дисковете

72212213-5

Услуги по разработване на софтуер за разширяване на възможностите на операционната система

72212214-2

Услуги по разработване на софтуер за повишаване на капацитета на операционната система

72212215-9

Услуги по разработване на софтуер за мрежови програмисти

72212216-6

Услуги по разработване на софтуер за емулация на терминали за свързване в мрежа

72212217-3

Услуги по разработване на софтуер за обработка на транзакции

72212218-0

Услуги по разработване на софтуер за управление на лицензии

72212219-7

Услуги по разработване на други видове софтуер за управление на мрежи

72212220-7

Услуги по разработване на софтуер за управление на Интернет и интранет

72212221-4

Услуги по разработване на софтуер за навигация в Интернет

72212222-1

Услуги по разработване на софтуер за мрежови сървъри

72212223-8

Услуги по разработване на софтуер за електронна поща

72212224-5

Услуги по разработване на софтуер за редактиране на интернет страници

72212300-2

Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи, чертане, обработка на изображения,
планиране и повишаване на ефективността

72212310-5

Услуги по разработване на софтуер за създаване на документи

72212311-2

Услуги по разработване на софтуер за управление на документи

72212312-9

Услуги по разработване на софтуер за електронни публикации

72212313-6

Услуги по разработване на софтуер за оптично разпознаване на символи (OCR)

72212314-3

Услуги по разработване на софтуер за гласово разпознаване

72212315-0

Услуги по разработване на софтуер за настолна издателска дейност

72212316-7

Услуги по разработване на софтуер за презентации

72212317-4

Услуги по разработване на софтуер за текстообработка

72212318-1

Услуги по разработване на софтуер за скенери

72212320-8

Услуги по разработване на софтуер за чертане и обработка на изображения

72212321-5

Услуги по разработване на софтуер за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)

72212322-2

Услуги по разработване на софтуер за графични приложения
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72212323-9

Услуги по разработване на софтуер за автоматизирано производство (CAM)

72212324-6

Услуги по разработване на софтуер за създаване на диаграми

72212325-3

Услуги по разработване на софтуер за създаване на формуляри

72212326-0

Услуги по разработване на софтуер за картография

72212327-7

Услуги по разработване на софтуер за чертане и рисуване

72212328-4

Услуги по разработване на софтуер за обработка на изображения

72212330-1

Услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

72212331-8

Услуги по разработване на софтуер за управление на проекти

72212332-5

Услуги по разработване на софтуер за планиране

72212333-2

Услуги по разработване на софтуер за управление на кореспонденция

72212400-3

Услуги по разработване на софтуер за търговски и персонални транзакции

72212410-6

Услуги по разработване на софтуер за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации

72212411-3

Услуги по разработване на софтуер за управление на инвестициите

72212412-0

Услуги по разработване на софтуер за изготвяне на данъчни декларации

72212420-9

Услуги по разработване на софтуер за управление на съоръжения и услуги по разработване на софтуерни
комплекти

72212421-6

Услуги по разработване на софтуер за управление на съоръжения

72212422-3

Услуги по разработване на софтуерни комплекти

72212430-2

Услуги по разработване на софтуер за управление на инвентар

72212440-5

Услуги по разработване на софтуер за финансови анализи и счетоводство

72212441-2

Услуги по разработване на софтуер за финансови анализи

72212442-9

Услуги по разработване на софтуер за финансови системи

72212443-6

Услуги по разработване на софтуер за счетоводство

72212445-0

Услуги по разработване на софтуер за управление на връзките с клиентите

72212450-8

Услуги по разработване на софтуер за управление на работното време и човешките ресурси

72212451-5

Услуги по разработване на софтуер за планиране на ресурсите в предприятието

72212460-1

Услуги по разработване на аналитичен, научноизследователски, математически софтуер или на софтуер
за прогнозиране

72212461-8

Услуги по разработване на аналитичен или научноизследователски софтуер

72212462-5

Услуги по разработване на математически софтуер или на софтуер за прогнозиране

72212463-2

Услуги по разработване на статистически софтуер

72212470-4

Услуги по разработване на софтуер за търгове

72212480-7

Услуги по разработване на софтуер за продажби, маркетинг и икономическо разузнаване (BI)

72212481-4

Услуги по разработване на софтуер за продажби или маркетинг

72212482-1

Услуги по разработване на софтуер за икономическо разузнаване (BI)

72212490-0

Услуги по разработване на софтуер за доставки

72212500-4

Услуги по разработване на софтуер за комуникация и мултимедия

72212510-7

Услуги по разработване на софтуер за комуникация

72212511-4

Услуги по разработване на софтуер за настолна комуникация

72212512-1

Услуги по разработване на софтуер за гласов отговор в интерактивен режим

72212513-8

Услуги по разработване на софтуер за модеми

72212514-5

Услуги по разработване на софтуер за отдалечен достъп

72212515-2

Услуги по разработване на софтуер за видеоконференции

72212516-9

Услуги по разработване на софтуер за обмен
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72212517-6

Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ)

72212518-3

Услуги по разработване на софтуер за емулация

72212519-0

Услуги по разработване на софтуер за разпределение на паметта

72212520-0

Услуги по разработване на софтуер за мултимедия

72212521-7

Услуги по разработване на софтуер за обработка на музика или звук

72212522-4

Услуги по разработване на софтуер за виртуална клавиатура

72212600-5

Услуги по разработване на софтуер за бази данни и на операционен софтуер

72212610-8

Услуги по разработване на софтуер за бази данни

72212620-1

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за централен компютър
(мейнфрейм)

72212630-4

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за миникомпютър

72212640-7

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за микрокомпютър

72212650-0

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за персонален компютър (PC)

72212660-3

Услуги по разработване на софтуер за групиране на данни

72212670-6

Услуги по разработване на софтуер за операционни системи за управление в реално време

72212700-6

Услуги по разработване на софтуер за обслужващи цели

72212710-9

Услуги по разработване на софтуер за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

72212720-2

Услуги по разработване на софтуер за кодиране с баркод

72212730-5

Услуги по разработване на софтуер за защита

72212731-2

Услуги по разработване на софтуер за защита на файлове

72212732-9

Услуги по разработване на софтуер за защита на данни

72212740-8

Услуги по разработване на софтуер за превод от чужди езици

72212750-1

Услуги по разработване на софтуер за зареждане на запаметяващи носители

72212760-4

Услуги по разработване на софтуер за защита от вируси

72212761-1

Услуги по разработване на антивирусен софтуер

72212770-7

Услуги по разработване на обслужващ софтуер с общо предназначение, за компресиране на файлове и за
отпечатване

72212771-4

Услуги по разработване на обслужващ софтуер с общо предназначение

72212772-1

Услуги по разработване на обслужващ софтуер за отпечатване

72212780-0

Услуги по разработване на софтуер за администриране на системи, управление на записа на данни и
управление на съдържание

72212781-7

Услуги по разработване на софтуер за системно администриране

72212782-4

Услуги по разработване на софтуер за управление на записа на данни

72212783-1

Услуги по разработване на софтуер за управление на съдържание

72212790-3

Услуги по разработване на софтуер за проверка на версиите

72212900-8

Услуги по разработване на други видове софтуер и операционни системи

72212910-1

Услуги по разработване на софтуер за компютърни игри, създаване на родословно дърво и за
скрийнсейвъри

72212911-8

Услуги по разработване на софтуер за компютърни игри

72212920-4

Услуги по разработване на софтуер за автоматизация в офиса

72212930-7

Услуги по разработване на софтуер за обучение и развлечение

72212931-4

Услуги по разработване на софтуер за обучение

72212932-1

Услуги по разработване на софтуер за развлечение

72212940-0

Услуги по разработване на софтуер за проектиране на шаблони и изготвяне на календари

72212941-7

Услуги по разработване на софтуер за проектиране на шаблони

72212942-4

Услуги по разработване на софтуер за изготвяне на календари

72212960-6

Услуги по разработване на драйверен и системен софтуер
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72212970-9

Услуги по разработване на софтуер за печатници

72212971-6

Услуги по разработване на софтуер за съставяне на адресни книги

72212972-3

Услуги по разработване на софтуер за етикетиране

72212980-2

Услуги по разработване на софтуер за езици и средства за програмиране

72212981-9

Услуги по разработване на софтуер за компилиране

72212982-6

Услуги по разработване на софтуер за конфигуриране

72212983-3

Услуги по разработване на развоен софтуер

72212984-0

Услуги по разработване на софтуер за тестване на програми

72212985-7

Услуги по разработване на софтуер за отстраняване на грешки (дебъгване)

72212990-5

Услуги по разработване на софтуер за електронни таблици и за разширяване на функционалните
възможности

72212991-2

Услуги по разработване на софтуер за електронни таблици

72220000-3

Системни и технически консултантски услуги

72221000-0

Консултантски услуги по бизнес анализи на експлоатацията на системата

72222000-7

Услуги по стратегически анализ и планиране на компютърни системи и информационни технологии

72222100-8

Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии

72222200-9

Услуги по планиране на компютърни системи и информационни технологии

72222300-0

Услуги, свързани с информационни технологии

72223000-4

Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии

72224000-1

Консултантски услуги по управление на компютърни проекти

72224100-2

Услуги по планиране на внедряването на системи

72224200-3

Услуги по планиране на процедурите по осигуряване на качеството на системите

72225000-8

Услуги по оценяване и анализ на процедурите по осигуряване на качеството на системите

72226000-5

Консултантски услуги по приемни изпитвания на системен софтуер

72227000-2

Консултантски услуги, свързани с интегриране на софтуер

72228000-9

Консултантски услуги, свързани с интегриране на хардуер

72230000-6

Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер

72231000-3

Разработване на софтуер за военни приложения

72232000-0

Разработване на софтуер за обработка на транзакции и друг поръчков (клиентски) софтуер

72240000-9

Системен анализ и програмни услуги

72241000-6

Услуги по специфициране на цели на критични проекти

72242000-3

Услуги по моделиране на проекти

72243000-0

Услуги по програмиране

72244000-7

Услуги по изработване на прототип

72245000-4

Услуги на договорна основа по системен анализ и програмиране

72246000-1

Консултантски услуги по компютърни системи

72250000-2

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

72251000-9

Услуги по възстановяване на софтуер след отказ

72252000-6

Услуги по компютърно архивиране

72253000-3

Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи

72253100-4

Услуги в помощ на потребителите

72253200-5

Поддържане на системи

72254000-0

Услуги по тестване на софтуер

72254100-1

Услуги по изпитване на системи
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72260000-5

Услуги, свързани със софтуерни продукти

72261000-2

Услуги по оказване на помощ, свързана със софтуерните продукти

72262000-9

Услуги по разработване на софтуер

72263000-6

Услуги по инсталиране на софтуерни продукти

72264000-3

Услуги по възпроизвеждане на софтуерни продукти

72265000-0

Услуги по конфигурация на софтуерни продукти

72266000-7

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти

72267000-4

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

72267100-0

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

72267200-1

Услуги по ремонт на софтуер на информационните технологии

72268000-1

Услуги по доставка на софтуерни продукти

72300000-8

Услуги по предаване и обработка на данни

72310000-1

Услуги по обработка на данни

72311000-8

Компютърни услуги по табулиране

72311100-9

Услуги по конвертиране на данни

72311200-0

Услуги по пакетна обработка на информацията

72311300-1

Компютърни услуги по обработка в режим на времеделение

72312000-5

Услуги по компютърно въвеждане на данни

72312100-6

Услуги по подготовка на данни

72312200-7

Услуги по оптично разпознаване на символи

72313000-2

Услуги по събиране на данни

72314000-9

Услуги по събиране и сортиране на данни

72315000-6

Услуги по управление и оказване на помощ, свързана с мрежи за предаване на данни

72315100-7

Услуги по оказване на помощ, свързана с компютърни мрежи

72315200-8

Услуги по управление на компютърни мрежи

72316000-3

Услуги по анализ на данни

72317000-0

Услуги по съхраняване на данни

72318000-7

Услуги по предаване на данни

72319000-4

Услуги по доставка на данни

72320000-4

Услуги, свързани с бази данни

72321000-1

Услуги, свързани с бази данни с добавена стойност

72322000-8

Услуги по управление на данни

72330000-2

Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни

72400000-4

Интернет услуги

72410000-7

Услуги на доставчици

72411000-4

Доставчици на интернет услуги (ISP)

72412000-1

Доставчик на услуги за електронна поща

72413000-8

Услуги по уебдизайн

72414000-5

Доставчици на машини за търсене в Интернет

72415000-2

Услуги за хостинг на уебстраници

72416000-9

Доставчици на услуги с приложни програми

72417000-6

Имена на интернет домейни

72420000-0

Услуги по интернет разработка
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72421000-7

Услуги по разработване на приложения клиенти за Интернет или интранет

72422000-4

Услуги по разработване на приложения сървъри за Интернет или интранет

72500000-0

Услуги, свързани с използване на компютри

72510000-3

Услуги по управление, свързани с използване на компютри

72511000-0

Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа

72512000-7

Услуги по управление на документи

72513000-4

Услуги, свързани с офис автоматизацията

72514000-1

Услуги по управление на компютърни системи

72514100-2

Услуги по управление на средства, изискващи компютърни дейности

72514200-3

Услуги по управление на средства за разработване на компютърни системи

72514300-4

Услуги по управление на средства за поддръжане на компютърни системи

72540000-2

Услуги, свързани с увеличаване на възможностите на компютри

72541000-9

Услуги, свързани с разширение на компютърна конфигурация

72541100-0

Услуги, свързани с разширение на памет

72590000-7

Професионални компютърни услуги

72591000-4

Разработка на договори за ниво на обслужване

72600000-6

Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи

72610000-9

Услуги по оказване на помощ в областта на компютърните системи

72611000-6

Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи

72700000-7

Услуги, свързани с компютърни мрежи

72710000-0

Услуги, свързани с локални мрежи

72720000-3

Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние

72800000-8

Услуги по компютърен одит и компютърно тестване

72810000-1

Услуги по компютърен одит

72820000-4

Услуги по тестване на компютри

72900000-9

Услуги за създаване на резервни копия и услуги по конвертиране на каталози

72910000-2

Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им

72920000-5

Информационни услуги по конвертиране на каталози
4

73000000-2 ( )

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

73100000-3

Научни изследвания и експериментални разработки

73110000-6

Научни изследвания

73111000-3

Научни изследвания в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки

73112000-0

Научни изследвания в областта на химията и биологията

73120000-9

Експериментални разработки

73200000-4

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

73210000-7

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

73220000-0

Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки

73300000-5

Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки

73400000-6

Услуги, свързани с научни изследвания и разработки в областта на матералите, използвани за целите на
безопасността и отбраната

73410000-9

Военни изследвания и разработки

73420000-2

Предварително проучване за техническа осъществимост и технологична демонстрация

73421000-9

Разработване но оборудване за целите на безопасността

73422000-6

Разработване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
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73423000-3

Разработване на военни превозни средства

73424000-0

Разработване на военни кораби

73425000-7

Разработване на военни самолети, ракети и космически кораби

73426000-4

Разработване на военни електронни системи

73430000-5

Изпитване и оценка

73431000-2

Изпитване и оценка на оборудване за целите на сигурността

73432000-9

Изпитване и оценка на огнестрелни оръжия и боеприпаси

73433000-6

Изпитване и оценка на военни превозни средства

73434000-3

Изпитване и оценка на военни кораби

73435000-0

Изпитване и оценка на военни самолети, ракети и космически кораби

73436000-7

Изпитване и оценка на военни електронни системи

75000000-6

Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване

75100000-7

Услуги на държавното управление

75110000-0

Услуги по общофункционално управление на държавата

75111000-7

Услуги на законодателната и изпълнителната власт

75111100-8

Услуги на законодателната власт

75111200-9

Услуги на изпълнителната власт

75112000-4

Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност

75112100-5

Услуги по управление на проекти за развитие

75120000-3

Услуги на държавното управление в областта на социалната политика и туризма

75121000-0

Услуги на държавното управление в областта на образованието

75122000-7

Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването

75123000-4

Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика

75124000-1

Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията

75125000-8

Услуги на държавното управление за развитие на туризма

75130000-6

Спомагателни услуги за държавното управление като цяло

75131000-3

Услуги за държавните органи и служби

75131100-4

Общи услуги за служителите на държавните органи и служби

75200000-8

Услуги на държавното управление за обществото като цяло

75210000-1

Услуги в областта на външните работи и други услуги

75211000-8

Услуги в областта на външните работи

75211100-9

Дипломатически услуги в чужбина

75211110-2

Консулски услуги в чужбина

75211200-0

Услуги, свързани с външноикономическа помощ

75211300-1

Услуги, свързани с външна военна помощ

75220000-4

Услуги в областта на отбраната

75221000-1

Услуги в областта на въоръжените сили

75222000-8

Услуги в областта на гражданската защита

75230000-7

Услуги на правораздаването и съдебната дейност

75231000-4

Съдебни услуги

75231100-5

Услуги, свързани със съдебната дейност

75231200-6

Услуги, свързани със задържане и превъзпитание на криминално проявени лица

75231210-9

Услуги по затваряне в затвор
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75231220-2

Услуги, свързани с конвоиране на затворници

75231230-5

Административни услуги, свързани с управление на затвори

75231240-8

Услуги по обществено превъзпитание

75240000-0

Услуги по опазване на обществената сигурност, реда и законността

75241000-7

Услуги по опазване на обществената сигурност

75241100-8

Услуги на полицията

75242000-4

Услуги по опазване на обществения ред и законност

75242100-5

Услуги по опазване на обществения ред

75242110-8

Услуги, свързани със съдебни чиновници

75250000-3

Услуги по пожарна и аварийна безопасност

75251000-0

Услуги по пожарна безопасност

75251100-1

Услуги по гасене на пожари

75251110-4

Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

75251120-7

Услуги, свързани с борба срещу горски пожари

75252000-7

Услуги по аварийна безопасност

75300000-9

Услуги по задължително обществено осигуряване

75310000-2

Услуги по задължително обществено осигуряване, свързани със социална защита

75311000-9

Услуги по осигуряване при болест

75312000-6

Услуги по осигуряване при майчинство

75313000-3

Услуги по осигуряване при инвалидност

75313100-4

Услуги по осигуряване при временна нетрудоспособност

75314000-0

Услуги по осигуряване при безработица

75320000-5

Административни и оперативни услуги, свързани с пенсиониране и пенсионни схеми за държавните
служители

75330000-8

Услуги по осигуряване, свързано със семейни надбавки и облекчения

75340000-1

Услуги по осигуряване, свързано с детски надбавки и облекчения

76000000-3

Услуги, свързани с добива на нефт и газ

76100000-4

Професионални услуги, свързани с газовата промишленост

76110000-7

Услуги, свързани с добива на газ

76111000-4

Услуги по повторно превръщане в газ на природния газ

76120000-0

Водолазни услуги, свързани с добива на газ

76121000-7

Водолазни услуги, свързани с подводни нефетени кладенци

76200000-5

Професионални услуги, свързани с нефтената промишленост

76210000-8

Услуги, свързани с добива на нефт

76211000-5

Услуги по окачване на скрита (обсадна) колона

76211100-6

Услуги по облицоване (укрепване) на кладенци

76211110-9

Услуги по облицоване на проучвателни шурфове

76211120-2

Услуги по облицоване на изкопи на сондажни площадки

76211200-7

Услуги по каротаж на глинеста промивка при сондиране

76300000-6

Сондажни услуги

76310000-9

Сондажни услуги за добив на газ

76320000-2

Услуги, свързани със сондиране от платформа в открито море

76330000-5

Услуги по турбинно сондиране

76331000-2

Услуги по сондиране със спираловидна турбина
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76340000-8

Услуги по ядково сондиране

76400000-7

Услуги по позициониране на сондажна кула

76410000-0

Услуги по укрепване и обсаждане на кладенци

76411000-7

Услуги по укрепване на кладенци

76411100-8

Услуги по снабдяване с персонал за обсаждане на кладенци

76411200-9

Услуги по планиране на обсаждане на кладенци

76411300-0

Услуги по фрезоване на обсадни колони на кладенци

76411400-1

Услуги по довършителни работи по обсаждането на кладенци

76420000-3

Услуги по циментиране на кладенци

76421000-0

Услуги по циментиране на обсадни колони

76422000-7

Услуги по циментиране за запушване на цепнатини

76423000-4

Услуги по циментиране с пенобетон

76430000-6

Услуги по пробиване на сондажни кладенци и добив от тях

76431000-3

Услуги по пробиване на сондажни кладенци

76431100-4

Услуги по контрол при пробиването на сондажни кладенци

76431200-5

Услуги по измерване дълбочината на сондажни кладенци

76431300-6

Услуги по изваждане на сондажни тръби

76431400-7

Услуги по изкопаване на разклонения в сондажни кладенци

76431500-8

Услуги по технически надзор при пробиване на сондажни кладенци

76431600-9

Услуги по технически контрол на сондажните съоръжения при пробиване на сондажни кладенци

76440000-9

Услуги по каротаж на сондажи

76441000-6

Услуги по каротаж на кладенци с обсадна колона

76442000-3

Услуги по каротаж на кладенци без обсадна колона

76443000-0

Други услуги по каротаж

76450000-2

Услуги по управление на сондажи

76460000-5

Спомагателни услуги, свързани със сондажи

76470000-8

Услуги по изпробване на сондажи

76471000-5

Услуги по изпитване при напукване на кладенец

76472000-2

Услуги по изпитване при инспектиране на сондажни площадки

76473000-9

Услуги по изпитване на оборудването на кладенци

76480000-1

Услуги по обсаждане на сондажни кладенци

76490000-4

Услуги по завършване на сондажни кладенци

76491000-1

Услуги по запушване на сондажни кладенци

76492000-8

Услуги по позициониране на сондажи

76500000-8

Услуги, свързани със сондиране на суша и в открито море

76510000-1

Услуги, свързани със сондиране на сушата

76520000-4

Услуги, свързани със сондиране в открито море

76521000-1

Услуги, свързани с инсталиране на платформи за сондиране в открито море

76522000-8

Съпътстващи услуги по зареждане чрез снабдителни кораби в открито море

76530000-7

Услуги по низходящ сондаж

76531000-4

Услуги по каротаж на низходящ сондаж

76532000-1

Услуги по изпомпване при низходящ сондаж

76533000-8

Услуги по отчитане на данни при низходящ сондаж
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76534000-5

Услуги по проширяване на сондаж

76535000-2

Услуги по отваряне на низходящ сондаж

76536000-9

Услуги по контрол на вибрациите при низходящ сондаж

76537000-6

Услуги, свързани с оборудването за низходящ сондаж

76537100-7

Услуги, свързани с оборудването за нефтодобив при низходящ сондаж

76600000-9

Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи

77000000-0

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

77100000-1

Услуги, свързани със селското стопанство

77110000-4

Растениевъдни услуги

77111000-1

Услуги по даване под наем на селскостопански машини, с оператор

77112000-8

Услуги по даване под наем на косачки и селскостопански инвентар, с оператор

77120000-7

Услуги по компостиране

77200000-2

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

77210000-5

Услуги, свързани с дърводобива и горските разсадници

77211000-2

Услуги, свързани с дърводобива

77211100-3

Услуги по експлоатация на гори

77211200-4

Услуги по извозване на трупите в гората

77211300-5

Услуги по изкореняване на дървета

77211400-6

Услуги по сеч на дървета

77211500-7

Услуги по окастряне на дървета

77211600-8

Услуги по засяване на семена за дръвчета

77220000-8

Услуги по импрегниране на дървесина

77230000-1

Лесовъдни услуги

77231000-8

Услуги по управление на горите

77231100-9

Услуги по управление на горските ресурси

77231200-0

Услуги по контрол на горските вредители

77231300-1

Услуги по администриране на горите

77231400-2

Услуги по инвентаризиране на горите

77231500-3

Услуги по наблюдение или оценка на горите

77231600-4

Услуги по залесяване

77231700-5

Услуги по разширяване на лесовъдството

77231800-6

Услуги по управление на горските разсадници

77231900-7

Услуги по секторно планиране на горите

77300000-3

Услуги по озеленяване

77310000-6

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи

77311000-3

Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

77312000-0

Услуги по отстраняване на плевели

77312100-1

Услуги по унищожаване на плевели

77313000-7

Услуги по поддържане на паркове

77314000-4

Услуги по поддържане на други зелени площи

77314100-5

Услуги по засяване с трева

77315000-1

Услуги по засяване с други семена

77320000-9

Услуги по оформяне и поддържане на зелени площи на спортни терени

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

77330000-2

Услуги, свързани с изложби на цветя

77340000-5

Услуги по декоративно окастряне и подрязване на дървета и храсти

77341000-2

Услуги по декоративно окастряне и подрязване на дървета

77342000-9

Услуги по декоративно окастряне и подрязване на храсти

77400000-4

Услуги по улов на животни за изследователски цели, зоопаркове и природни резервати

77500000-5

Животновъдни услуги, без лечебната ветеринарна дейност

77510000-8

Услуги, свързани с развъждането на дивеч

77600000-6

Услуги, свързани с лова

77610000-9

Услуги по поставяне на капани

77700000-7

Риболовни услуги

77800000-8

Услуги, свързани с аквакултурите

77810000-1

Услуги, свързани с марикултурите

77820000-4

Услуги, свързани с развъждането на стриди

77830000-7

Услуги, свързани с развъждането на раци

77840000-0

Услуги, свързани с развъждането на скариди

77850000-3

Услуги, свързани с рибовъдството

77900000-9

Услуги, свързани с пчеларството

79000000-4

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана

79100000-5

Юридически услуги

79110000-8

Юридически консултации и представителство

79111000-5

Юридически консултации

79112000-2

Юридическо представителство

79112100-3

Услуги, свързани с представляването на заинтересовани лица

79120000-1

Консултации и услуги по патентно и авторско право

79121000-8

Консултации и услуги по авторско право

79121100-9

Консултации и услуги по авторски права на софтуер

79130000-4

Нотариални услуги

79131000-1

Услуги по подготовка и изготвяне на документи

79132000-8

Услуги по нотариални заверки и удостоверяване

79132100-9

Удостоверяване на електронен подпис

79140000-7

Други юридически консултации и услуги

79200000-6

Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации

79210000-9

Счетоводни и одиторски услуги

79211000-6

Счетоводни услуги

79211100-7

Отчетни услуги

79211110-0

Услуги по управление на платежна ведомост

79211120-3

Услуги по обработка на първични счетоводни документи

79211200-8

Услуги по съставяне на финансови отчети

79212000-3

Одиторски услуги

79212100-4

Услуги по финансов одит

79212110-7

Услуги, свързани с оценяване на корпоративното управление

79212200-5

Услуги по вътрешен одит

79212300-6

Услуги по законен одиторски контрол
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79212400-7

Услуги по проверка срещу злоупотреби

79212500-8

Услуги по проверка на отчетността

79220000-2

Данъчни услуги

79221000-9

Данъчни консултации

79222000-6

Услуги по изготвяне на данъчни декларации

79223000-3

Услуги, предоставени от митнически посредник

79300000-7

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика

79310000-0

Услуги по проучване на пазари

79311000-7

Услуги, свързани с проучвания

79311100-8

Услуги по проектиране на проучвания

79311200-9

Услуги, свързани с провеждането на проучвания

79311210-2

Услуги по телефонно анкетно проучване

79311300-0

Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания

79311400-1

Икономически изследвания

79311410-4

Оценка на икономическото влияние

79312000-4

Услуги по анализ на пазара

79313000-1

Услуги по оценка на пазарни характеристики

79314000-8

Технико-икономическо изследване

79315000-5

Социални изследвания

79320000-3

Услуги по изследване на общественото мнение

79330000-6

Статистически услуги

79340000-9

Рекламни и маркетингови услуги

79341000-6

Рекламни услуги

79341100-7

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата

79341200-8

Услуги по управление на рекламата

79341400-0

Услуги, свързани с рекламни кампании

79341500-1

Услуги за реклама по въздуха

79342000-3

Маркетингови услуги

79342100-4

Услуги, свързани с директен маркетинг

79342200-5

Услуги, свързани с промоции

79342300-6

Услуги за потребителите

79342310-9

Изследване на потребителите

79342311-6

Изследване на удовлетворението на потребителите

79342320-2

Услуги, свързани с обслужване на потребителите след продажбата

79342321-9

Програма за постоянни клиенти

79342400-7

Тръжни услуги

79342410-4

Електронни тръжни услуги

79400000-8

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

79410000-1

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

79411000-8

Консултантски услуги по общо управление

79411100-9

Консултантски услуги по развитие на стопанската дейност

79412000-5

Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци

79413000-2

Консултантски услуги по търговската дейност

15.3.2008 г.

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Код по CPV

Описание

79414000-9

Консултантски услуги по управление на човешки ресурси

79415000-6

Консултантски услуги по управление на производството

79415200-8

Консултантски услуги по проектиране на производството

79416000-3

Услуги в областта на връзките с обществеността

79416100-4

Услуги по управление на връзките с обществеността

79416200-5

Консултантски услуги по връзки с обществеността

79417000-0

Консултантски услуги, свързани с безопасност

79418000-7

Консултантски услуги, свързани със закупуване

79419000-4

Консултантски услуги, свързани с оценяване

79420000-4

Услуги по управление

79421000-1

Услуги по управление на проекти, без строителните

79421100-2

Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

79421200-3

Услуги по разработване на проекти, без строителните
5

79422000-8 ( )

Услуги по уреждане на спорове, които нямат юридически характер

79430000-7

Услуги по управление на кризисни ситуации

79500000-9

Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване

79510000-2

Услуги, предоставени чрез телефон

79511000-9

Услуги по прехвърляне на телефонни повиквания

79512000-6

Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания

79520000-5

Услуги по размножаване

79521000-2

Услуги по изготвяне на фотокопия

79530000-8

Услуги по писмени преводи

79540000-1

Услуги по устни преводи

79550000-4

Машинописни и други канцеларски услуги

79551000-1

Машинописни услуги

79552000-8

Услуги по текстообработка

79553000-5

Услуги по компютърно изготвяне на документи

79560000-7

Услуги по подреждане и класиране на документи

79570000-0

Услуги по съставяне на адресни списъци и експедиция на пратки

79571000-7

Услуги по експедиция на пратки
6

79600000-0 ( )
79610000-3

(6)

Услуги по набиране на персонал
Посреднически услуги по подбор и насочване на персонал

79611000-0

Услуги по търсене на работа

79612000-7

Посреднически услуги по подбор и насочване на помощен персонал за офиси

79613000-4

Услуги по преместване на служители на друго работно място

79620000-6 (6)

Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка

79621000-3

Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси

79622000-0

Посреднически услуги по предоставяне на лица за работа в домакинствата

79623000-7

Посреднически услуги по предоставяне на работници за промишлеността, строителството и търговията

79624000-4

Посреднически услуги по предоставяне на среден медицински персонал

79625000-1

Посреднически услуги по предоставяне на висш медицински персонал

79630000-9

Услуги, свързани с „Човешки ресурси“, без услуги по набиране, подбор и предоставяне на персонал

79631000-6

Услуги, свързани с работните заплати на персонала
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79632000-3

Услуги, свързани с обучение на персонала

79633000-0

Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала

79634000-7

Услуги по професионално ориентиране

79635000-4

Услуги, свързани с оценяване и подбор на нов персонал

79700000-1

Детективски и охранителни услуги

79710000-4

Услуги по безопасност

79711000-1

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

79713000-5

Охранителни услуги

79714000-2

Услуги по наблюдение

79714100-3

Услуги по издирване

79714110-6

Услуги по издирване на бегълци

79715000-9

Услуги по патрулиране

79716000-6

Услуги по издаване на служебни пропуски

79720000-7

Услуги по провеждане на разследване

79721000-4

Услуги, свързани с частни разследвания

79722000-1

Услуги по графология

79723000-8

Услуги, свързани с анализа на отпадъци

79800000-2

Печатни и други, свързани с печата услуги

79810000-5

Услуги по печатане на печатни изделия

79811000-2

Услуги, свързани с цифров печат

79812000-9

Услуги, свързани с печатането на банкноти

79820000-8

Услуги, свързани с печатането

79821000-5

Спомагателни услуги, свързани с печатането

79821100-6

Коректорски услуги

79822000-2

Услуги по предпечатна подготовка

79822100-3

Услуги по изработване на печатни форми

79822200-4

Услуги по фотопечат

79822300-5

Услуги по набор на текст

79822400-6

Литографски услуги

79822500-7

Услуги по графично проектиране

79823000-9

Услуги по доставка на печатни издания

79824000-6

Услуги по разпространение на печатни издания

79900000-3

Разнообразни бизнес услуги

79910000-6

Услуги при управлението на холдингови компании

79920000-9

Услуги по пакетиране

79921000-6

Услуги по пакетиране на стоки

79930000-2

Услуги на специализирания дизайн

79931000-9

Услуги по дизайн на предмети за вътрешно обзавеждане

79932000-6

Услуги по съставяне на проекти за вътрешно обзавеждане

79933000-3

Спомагателни услуги по специализиран дизайн

79934000-0

Услуги по дизайн на мебели

79940000-5

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове

79941000-2

Услуги на агенти по събиране на дължими суми
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79950000-8

Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси

79951000-5

Услуги по организиране на семинари

79952000-2

Услуги, свързани с организирането на събития

79952100-3

Услуги по организиране на културни събития

79953000-9

Услуги по организиране на фестивали

79954000-6

Услуги по организиране на празници

79955000-3

Услуги по организиране на модни ревюта

79956000-0

Услуги по организиране на панаири и изложби

79957000-7

Услуги по организиране на търгове

79960000-1

Фотографски и свързани с тях услуги

79961000-8

Фотографски услуги

79961100-9

Фотографски услуги, свързани с рекламната дейност

79961200-0

Услуги по фотографиране от въздуха

79961300-1

Услуги по специализирано фотографиране

79961310-4

Услуги по дълбочинно фотографиране

79961320-7

Услуги по подводна фотография

79961330-0

Услуги по фотомикрография

79961340-3

Услуги по рентгенова фотография

79961350-6

Студийни фотографски услуги

79962000-5

Услуги по обработка на фотофилми

79963000-2

Услуги по възстановяване, изготвяне на копия и ретуширане на фотографии

79970000-4

Други услуги, свързани с издателската дейност

79971000-1

Услуги по подвързване и довършване на печатни издания

79971100-2

Услуги по довършване на печатни издания

79971200-3

Услуги по подвързване на печатни издания

79972000-8

Услуги по издаване на речници

79972100-9

Регионални услуги по издаване на речници

79980000-7

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания

79990000-0

Разнообразни бизнес услуги, некласифицирани другаде

79991000-7

Консултантски услуги по управление и контрол на запасите

79992000-4

Услуги по посрещане

79993000-1

Услуги по управление на жилищни сгради и инсталации

79993100-2

Услуги по управление на инсталации в жилищните сгради

79994000-8

Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)

79995000-5

Услуги по управление на библиотеки

79995100-6

Услуги по архивиране

79995200-7

Услуги по каталогизиране

79996000-2

Услуги по организиране на бизнес събития

79996100-3

Управление на документация

79997000-9

Услуги, свързани с бизнес пътувания

79998000-6

Учебно-професионални консултантски услуги

79999000-3

Услуги по сканиране и фактуриране

79999100-4

Услуги по сканиране
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79999200-5

Услуги по фактуриране

80000000-4

Образователни и учебно-тренировъчни услуги

80100000-5

Услуги на предучилищното и основното образование

80110000-8

Услуги на предучилищното образование

80200000-6

Услуги на средното образование

80210000-9

Услуги на средното техническо и професионално образование

80211000-6

Услуги на средното техническо образование

80212000-3

Услуги на средното професионално образование

80300000-7

Услуги на висшето образование

80310000-0

Услуги по образование на млади хора

80320000-3

Услуги на висшето медицинско образование

80330000-6

Услуги по образование по безопасност

80340000-9

Услуги по специално образование

80400000-8

Образование за възрастни и други образователни услуги

80410000-1

Други образователни услуги

80411000-8

Услуги на школи за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

80411100-9

Услуги, свързани с изпити за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

80411200-0

Курсове за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

80412000-5

Услуги на авиационни школи

80413000-2

Услуги на школи по платноходство

80414000-9

Услуги на школи за водолази

80415000-6

Услуги на ски училища

80420000-4

Услуги по електронно обучение

80430000-7

Образование за възрастни на университетско ниво

80490000-5

Експлоатация на образователни центрове

80500000-9

Услуги по обучение

80510000-2

Услуги по специализирано обучение

80511000-9

Услуги по обучение на персонала

80512000-6

Услуги по обучение на кучета

80513000-3

Услуги по учебна езда

80520000-5

Техническа база за обучение

80521000-2

Услуги, свързани с програми за обучение

80522000-9

Семинари за обучение

80530000-8

Услуги по професионално обучение

80531000-5

Услуги по промишлено и техническо обучение

80531100-6

Услуги по промишлено обучение

80531200-7

Услуги по техническо обучение

80532000-2

Услуги, свързани с обучение по управление

80533000-9

Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката

80533100-0

Услуги по компютърно обучение

80533200-1

Курсове по информатика

80540000-1

Услуги по обучение в областта на околната среда

80550000-4

Услуги по обучение по безопасност
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80560000-7

Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ

80561000-4

Услуги по обучение в областта на здравето

80562000-1

Услуги по обучение за даване на първа помощ

80570000-0

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

80580000-3

Осигуряване на курсове по чужди езици

80590000-6

Наставнически услуги

80600000-0

Учебно-тренировъчни услуги, свързани с материали за сигурност и отбрана

80610000-3

Тренировка и симулация с оборудване за сигурност

80620000-6

Тренировка и симулация с огнестрелни оръжия и боеприпаси

80630000-9

Тренировка и симулация с военни превозни средства

80640000-2

Тренировка и симулация с военни плавателни средства

80650000-5

Тренировка и симулация със самолети, ракети и космически кораби

80660000-8

Тренировка и симулация с военни електронни системи

85000000-9

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

85100000-0

Услуги на здравеопазването

85110000-3

Услуги на лечебни заведения за болнична помощ и свързаните с тях услуги

85111000-0

Услуги на лечебни заведения за болнична помощ

85111100-1

Хирургически болнични услуги

85111200-2

Многопрофилни болнични услуги

85111300-3

Гинекологични болнични услуги

85111310-6

Услуги по оплождане ин витро

85111320-9

Акушерски болнични услуги

85111400-4

Рехабилитационни болнични услуги

85111500-5

Психиатрични болнични услуги

85111600-6

Услуги, свързани с ортопедични изделия

85111700-7

Услуги, свързани с оксигенотерапия

85111800-8

Услуги, свързани с патология

85111810-1

Услуги по изследване на кръвта

85111820-4

Услуги по бактериологични изследвания

85111900-9

Услуги по диализа в болнични условия

85112000-7

Спомагателни болнични услуги

85112100-8

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо

85112200-9

Услуги, свързани с грижи за амбулаторни болни

85120000-6

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

85121000-3

Лекарски услуги

85121100-4

Консултации и лечение от лекари със специалност по обща медицина

85121200-5

Консултации и лечение от лекари специалисти

85121210-8

Акушеро-гинекологични услуги

85121220-1

Специализирани услуги по нефрология или неврология

85121230-4

Специализирани услуги по кардиология или белодробни заболявания

85121231-1

Услуги по кардиология

85121232-8

Специализирани услуги по белодробни заболявания

85121240-7

УНГ услуги или аудиология
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85121250-0

Услуги по гастроентерология и гериатрия

85121251-7

Услуги по гастроентерология

85121252-4

Услуги по гериатрия

85121270-6

Психиатрични или психологични услуги

85121271-3

Услуги, свързани с настаняването на психично болни в лечебни заведения

85121280-9

Офталмологични, дерматологични и ортопедични услуги

85121281-6

Офталмологични услуги

85121282-3

Дерматологични услуги

85121283-0

Ортопедични услуги

85121290-2

Педиатрични или урологични услуги

85121291-9

Педиатрични услуги

85121292-6

Урологични услуги

85121300-6

Консултации и лечение от хирурзи

85130000-9

Стоматологични услуги и свързани с тях услуги

85131000-6

Стоматологични извънболнични услуги

85131100-7

Ортодонтски стоматологични услуги

85131110-0

Услуги по стоматологична хирургия

85140000-2

Разнообразни услуги на здравеопазването

85141000-9

Услуги, предоставяни от медицински персонал

85141100-0

Услуги, предоставяни от акушерки

85141200-1

Услуги, предоставяни от медицински сестри

85141210-4

Осигуряване на медицински грижи в домовете на пациентите

85141211-1

Осигуряване на диализа по домовете на пациентите

85141220-7

Осигуряване на съвети на младите майки и детско здравеопазване

85142000-6

Парамедицински услуги

85142100-7

Услуги в областта на физиотерапията

85142200-8

Хомеопатични услуги

85142300-9

Услуги в областта на хигиената

85142400-0

Доставка на продукти за инконтиненция по домовете на пациентите

85143000-3

Услуги на линейки по транспортиране на пациенти

85144000-0

Услуги на стационарни заведения с медицински грижи, различни от болниците

85144100-1

Медицински грижи, оказвани в стационарни заведения, различни от болниците

85145000-7

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

85146000-4

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на кръв

85146100-5

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на сперма

85146200-6

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и съхраняване на органи за трансплантация

85147000-1

Услуги по трудова медицина

85148000-8

Услуги, свързани с медицински анализи

85149000-5

Фармацевтични услуги

85150000-5

Услуги в областта на медицинските изображения

85160000-8

Услуги в областта на оптиката

85170000-1

Услуги в областта на акупунктурата и хиропраксиса

85171000-8

Услуги в областта на акупунктурата
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85172000-5

Услуги в областта на хиропраксиса

85200000-1

Ветеринарни лечебни услуги

85210000-3

Развъдници за домашни животни

85300000-2

Социални и свързаните с тях услуги

85310000-5

Социални услуги

85311000-2

Социални услуги на заведения с настаняване

85311100-3

Услуги на заведения за стари хора

85311200-4

Услуги на заведения за лица с физически и умствени увреждания

85311300-5

Услуги на заведения за деца и младежи в затруднение

85312000-9

Социални услуги на заведения без настаняване

85312100-0

Услуги на дневни центрове

85312110-3

Услуги на дневни ясли и градини, с изключение на тези за деца с умствени и физически увреждания

85312120-6

Услуги на дневни центрове за деца и младежи с умствени и физически увреждания

85312200-1

Доставка по домовете на хранителни продукти

85312300-2

Услуги по консултиране, ориентиране, съдействие и помощ, свързани със семейството и децата

85312310-5

Услуги по ориентиране, съдействие и помощ, свързани със семейството и децата

85312320-8

Услуги по консултиране, свързани със семейството и децата

85312330-1

Услуги по семейно планиране

85312400-3

Услуги на социалния патронаж и други подобни услуги, без настаняване

85312500-4

Услуги по рехабилитация

85312510-7

Услуги по професионална рехабилитация

85320000-8

Други социални услуги

85321000-5

Административни социални услуги

85322000-2

Програма за социални дейности

85323000-9

Медико-социални услуги

90000000-7

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

90400000-1

Услуги, свързани с отпадъчни води

90410000-4

Услуги по премахване на отпадъчни води

90420000-7

Услуги по третиране на отпадъчни води

90430000-0

Услуги по отстраняване на отпадъчни води

90440000-3

Услуги по третиране на утайници

90450000-6

Услуги по третиране на септични ями

90460000-9

Услуги по източване на утайници и септични ями

90470000-2

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали

90480000-5

Услуги по управление на канализационна и отводнителна мрежа

90481000-2

Експлоатация на пречиствателна станция

90490000-8

Консултантски услуги по инспекция на канализационни тръби и пречистване на отпадъчни води

90491000-5

Услуги по инспекция на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали

90492000-2

Консултантски услуги, свързани със съоръжения за третиране на отпадъчни води

90500000-2

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

90510000-5

Отстраняване и третиране на битови отпадъци

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

90511100-3

Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
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90511200-4

Услуги по събиране на битови отпадъци

90511300-5

Услуги по събиране на битови отпадъци по домовете

90511400-6

Услуги по събиране на смет

90512000-9

Услуги по събиране на хартия

90513000-6

Услуги по превозване на отпадъци

90513100-7

Услуги по отстраняване на битови отпадъци

90513200-8

Услуги по отстраняване на твърди отпадъци от населените места

90513300-9

Услуги по изгаряне на отпадъци

90513400-0

Услуги по отстраняване на пепелта от изгарянето

90513500-1

Услуги по третиране и отстраняване на течни отлагания

90513600-2

Услуги по отстраняване на утайки

90513700-3

Услуги по транспортиране на утайки

90513800-4

Услуги по обработване на утайки

90513900-5

Услуги по премахване на утайки

90514000-3

Услуги по преработване на битови отпадъци

90520000-8

Услуги, свързани с радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци

90521000-5

Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци

90521100-6

Събиране на радиоактивни отпадъци

90521200-7

Услуги по съхранение на радиоактивни отпадъци

90521300-8

Услуги по обезвреждане на радиоактивни отпадъци

90521400-9

Услуги по превозване на радиоактивни отпадъци

90521410-2

Превоз на нискорадиоактивни отпадъци

90521420-5

Превоз на среднорадиоактивни отпадъци

90521500-0

Опаковане на радиоактивни отпадъци

90521510-3

Опаковане на нискорадиоактивни отпадъци

90521520-6

Опаковане на среднорадиоактивни отпадъци

90522000-2

Услуги, свързани със замърсени почви

90522100-3

Изгребване на замърсени почви

90522200-4

Отстраняване на замърсени почви

90522300-5

Специализирано третиране на замърсени почви

90522400-6

Очистване и третиране на почви

90523000-9

Услуги по отстраняване на токсични отпадъци, без радиоактивни отпадъци и замърсени почви

90523100-0

Услуги по унищожаване на въоръжение и боеприпаси

90523200-1

Услуги по обезвреждане на бомби, вкл. чрез взривяване

90523300-2

Услуги по миночистене

90524000-6

Услуги, свързани с медицински отпадъци

90524100-7

Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения

90524200-8

Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения

90524300-9

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

90524400-0

Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

90530000-1

Експлоатация на депа за отпадъци

90531000-8

Услуги по управление на контролирани сметища

90532000-5

Услуги по управление на въглищни насипища
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90533000-2

Услуги по управление на сметища

90600000-3

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

90610000-6

Услуги, свързани с почистване и метене на улици

90611000-3

Услуги по почистване на улици

90612000-0

Услуги по метене на улици

90620000-9

Услуги по почистване на улици от сняг

90630000-2

Услуги по почистване на улици от лед

90640000-5

Услуги, свързани с почистване и източване на канавки

90641000-2

Услуги по почистване на канавки

90642000-9

Услуги по източване на канавки

90650000-8

Услуги по отстраняване на азбест

90660000-1

Услуги по отстраняване на олово

90670000-4

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

90680000-7

Услуги по почистване на плажове

90690000-0

Услуги по отстраняване на графити

90700000-4

Услуги, свързани с околната среда

90710000-7

Управление на околната среда

90711000-4

Оценка на въздействието върху околната среда за цели, различни от тези на строителството

90711100-5

Оценка на рисковете и опасностите за цели, различни от тези на строителството

90711200-6

Екологични стандарти за цели, различни от тези на строителството

90711300-7

Анализ на показатели за състоянието на околната среда за цели, различни от тези на строителството

90711400-8

Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на
строителството

90711500-9

Наблюдение на околната среда за цели, различни от тези на строителството

90712000-1

Екологично планиране

90712100-2

Планиране на екологично развитие на градската среда

90712200-3

Стратегическо планиране за опазване на горите

90712300-4

Стратегическо планиране за опазване на морската среда

90712400-5

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

90712500-6

Планиране или изграждане на институции по околната среда

90713000-8

Консултантски услуги по проблемите на околната среда

90713100-9

Консултантски услуги по водоснабдяване и отпадъчни води за цели, различни от тези на строителството

90714000-5

Екологичен одит

90714100-6

Екологични информационни системи

90714200-7

Услуги по екологичен одит за действащи предприятия

90714300-8

Услуги по секторен екологичен одит

90714400-9

Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи

90714500-0

Услуги по контрол на качеството на околната среда

90714600-1

Услуги по контрол на сигурността на околната среда

90715000-2

Услуги, свързани с разследване на замърсяването на околната среда

90715100-3

Услуги по разследване на замърсяване с химикали и нефт

90715110-6

Проучване на площадка за газови съоръжения

90715120-9

Проучване на площадка за съоръжение за отпадъци от химически заводи или петролни рафинерии

90715200-4

Други услуги, свързани с разследване замърсяването на околната среда
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90715210-7

Проучване на площадка за петролно депо или терминал

90715220-0

Проучване на площадка за промишлено съоръжение

90715230-3

Проучване на площадка за съоръжение за промишлени отпадъци

90715240-6

Проучване на площадка за дървообработващ завод

90715250-9

Проучване на площадка за съоръжение за индустриално химическо чистене

90715260-2

Проучване на площадка за леярна

90715270-5

Проучване на площадка за преработвателен завод за отпадъци

90715280-8

Проучване на строителна площадка за хранително-преработвателен завод

90720000-0

Опазване на околната среда

90721000-7

Услуги по безопасност на околната среда

90721100-8

Услуги, свързани с опазването на ландшафта

90721200-9

Услуги, свързани с опазването на озоновия слой

90721300-0

Услуги, свързани с опазването от замърсяване на храните и фуражите

90721400-1

Услуги, свързани с опазването на генетичните ресурси

90721500-2

Услуги, свързани с предпазването от токсични вещества

90721600-3

Услуги, свързани с предпазването от радиация

90721700-4

Услуги, свързани с опазването на застрашените видове

90721800-5

Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности

90722000-4

Възстановяване на околната среда

90722100-5

Възстановяване на индустриални обекти

90722200-6

Услуги по очистване на околната среда

90722300-7

Услуги по рекултивиране на земя

90730000-3

Проследяване и наблюдение на замърсяване, и възстановяване

90731000-0

Услуги, свързани със замърсяването на въздуха

90731100-1

Управление на качеството на въздуха

90731200-2

Услуги, свързани с управлението или контрола на трансграничното замърсяване на въздуха

90731210-5

Покупка на емисионни кредити за замърсяване с въглероден диоксид

90731300-3

Услуги по предпазване от замърсяване на въздуха

90731400-4

Услуги по наблюдение или измерване на замърсяването на въздуха

90731500-5

Услуги по установяване присъствието на токсични газове

90731600-6

Наблюдение за установяване присъствието на метан

90731700-7

Услуги по наблюдение за установяване присъствието за въглероден диоксид

90731800-8

Наблюдение и отчитане на въздушни частици

90731900-9

Услуги по наблюдение и отчитане на изтъняването на озоновия слой

90732000-7

Услуги, свързани със замърсяването на почвите

90732100-8

Услуги, свързани с опазването на почвите от замърсяване

90732200-9

Услуги по отстраняване на замърсени почви

90732300-0

Обработка или възстановяване на замърсени почви

90732400-1

Консултантски услуги, свързани със замърсяването на почвите

90732500-2

Картографиране на замърсени почви

90732600-3

Измерване или наблюдение на замърсяването на почвите

90732700-4

Оценка на замърсяването с органични торове

90732800-5

Оценка на замърсяването с пестициди
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90732900-6

Оценка на замърсяването с нитрати и фосфати

90732910-9

Оценка на замърсяването с нитрати

90732920-2

Оценка на замърсяването с фосфати

90733000-4

Услуги, свързани със замърсяването на водите

90733100-5

Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

90733200-6

Услуги по възстановяване на замърсени повърхностни води

90733300-7

Услуги, свързани с опазването на повърхностните води от замърсяване

90733400-8

Услуги по пречистване на повърхностни води

90733500-9

Услуги по дренаж на замърсени повърхностни води

90733600-0

Услуги, свързани с управлението или контрола на трансграничното замърсяване на водите

90733700-1

Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

90733800-2

Услуги по дренаж на замърсени подпочвени води

90733900-3

Услуги по пречистване или възстановяване на замърсени подпочвени води

90740000-6

Услуги по проследяване и наблюдение на замърсителите и възстановяване

90741000-3

Услуги, свързани със замърсяването с нефт

90741100-4

Услуги по наблюдение на нефтени разливи

90741200-5

Услуги по контрол на нефтени разливи

90741300-6

Услуги по възстановяване при нефтен разлив

90742000-0

Услуги, свързани с шумовото замърсяване

90742100-1

Услуги по контрол на шума

90742200-2

Услуги по предпазване от шумово замърсяване

90742300-3

Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото замърсяване

90742400-4

Консултантски услуги, свързани с шумовото замърсяване

90743000-7

Услуги, свързани със замърсяването с токсични вещества

90743100-8

Услуги по наблюдение и отчитане на токсичните вещества

90743200-9

Услуги по възстановяване при замърсяване с токсични вещества

90900000-6

Услуги по почистване и хигиенизиране

90910000-9

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

90911000-6

Услуги, свързани с почистването на жилищни и други сгради и прозорци

90911100-7

Услуги по почистване на жилищни сгради

90911200-8

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

90911300-9

Услуги по почистване на прозорци

90912000-3

Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи

90913000-0

Услуги, свързани с почистването на цистерни и резервоари

90913100-1

Услуги по почистване на цистерни

90913200-2

Услуги по почистване на резервоари

90914000-7

Услуги по почистване на паркинги

90915000-4

Услуги по почистване на пещи и комини

90916000-1

Услуги по почистване на телефонно оборудване

90917000-8

Услуги по почистване на превозни средства

90918000-5

Услуги по почистване на кошчета за отпадъци

90919000-2

Услуги, свързани с почистването на канцеларии, училищно и канцеларско оборудване

90919100-3

Услуги по почистване на канцеларско оборудване
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90919200-4

Услуги по почистване на канцеларии

90919300-5

Услуги по почистване на училища

90920000-2

Услуги по хигиенизиране на съоръжения

90921000-9

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

90922000-6

Услуги по унищожаване на насекоми и други паразити

90923000-3

Услуги по унищожаване на гризачи

90924000-0

Услуги по опушване с цел дезинфекция

92000000-1

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

92100000-2

Услуги по производство, разпространение и прожектиране на кино-, видеофилми и филми на цифров
диск (DVD)

92110000-5

Услуги в областта на кино- и видеопродукцията и други свързани с тях услуги

92111000-2

Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111100-3

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111200-4

Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и
филми на цифров диск (DVD)

92111210-7

Услуги, свързани с производство на рекламни кинофилми

92111220-0

Услуги, свързани с производство на рекламни видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111230-3

Услуги, свързани с производство на пропагандни кинофилми

92111240-6

Услуги, свързани с производство на пропагандни видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111250-9

Услуги, свързани с производство на информационни кинофилми

92111260-2

Услуги, свързани с производство на информационни видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111300-5

Услуги, свързани с производство на развлекателни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92111310-8

Услуги, свързани с производство на развлекателни кинофилми

92111320-1

Услуги, свързани с производство на развлекателни видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92112000-9

Спомагателни услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92120000-8

Услуги по разпространение на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92121000-5

Услуги по разпространение на видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

92122000-2

Услуги по разпространение на кинопродукцията

92130000-1

Услуги по прожектиране на кинофилми

92140000-4

Услуги по прожектиране на видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
(2

92200000-3 )
2

92210000-6 ( )
92211000-3

(2)

Услуги на радиото и телевизията
Услуги на радиото
Услуги в областта на радиопродукцията

92213000-7

Услуги, свързани с малки радиосистеми

92214000-4

Услуги, свързани с радиостудиа или радиооборудване

92215000-1

Услуги, свързани с преносими радиостанции (GMRS)

92216000-8

Услуги, свързани с радиостанции от тип FRS

92217000-5

Услуги, свързани с преносими радиостанции (GMRS)/радиостанции от тип FRS
2

92220000-9 ( )
92221000-6

(2)

Услуги на телевизията
Услуги в областта на телепродукцията

92222000-3

Услуги, свързани със затворени телевизионни системи

92224000-7

Цифрова телевизия

92225000-4

Интерактивна телевизия

92225100-7

Телевизия с филми по поискване

92226000-1

Настройка на телевизионен приемник от разстояние
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92230000-2

Обществени кабелни радио- и телевизионни услуги

92231000-9

Двустранни международни услуги и частни международни наети линии

92232000-6

Кабелна телевизия

92300000-4

Развлекателни услуги

92310000-7

Услуги на артистичната и творческата дейност и услуги по тяxното представяне

92311000-4

Услуги, свързани с произведения на изкуството

92312000-1

Услуги на артистичната дейност

92312100-2

Услуги, предоставяни от театрални трупи, певчески състави, музикални групи и оркестри

92312110-5

Услуги, предоставяни от театрални трупи

92312120-8

Услуги, предоставяни от певчески състави

92312130-1

Услуги, предоставяни от музикални групи

92312140-4

Услуги, предоставяни от оркестри

92312200-3

Услуги, предоставени от писатели, композитори, скулптори, артисти и други индивидуални творци

92312210-6

Услуги, предоставени от писатели

92312211-3

Услуги, предоставени от редакционни агенции

92312212-0

Услуги, свързани със създаване на учебници

92312213-7

Услуги, предоставени от технически редактори

92312220-9

Услуги, предоставени от композитори

92312230-2

Услуги, предоставени от скулптори

92312240-5

Услуги, предоставени от артисти

92312250-8

Услуги, предоставени от други индивидуални творци

92312251-5

Услуги, предоставени от дисководещи

92320000-0

Услуги по експлоатация на театрални сгради, музикални и концертни зали и студиа

92330000-3

Други услуги в областта на развлеченията

92331000-0

Услуги, свързани с панаири и увеселителни паркове

92331100-1

Услуги на панаири

92331200-2

Услуги, свързани с увеселителни паркове

92331210-5

Услуги, свързани с организацията и провеждането на забавления за деца

92332000-7

Услуги по експлоатация на плажове

92340000-6

Услуги на циркове, танцови школи, бални зали и дискотеки

92341000-3

Услуги на циркове

92342000-0

Услуги на танцови школи

92342100-1

Услуги, свързани с школи по салонни танци

92342200-2

Услуги, свързани с школи по дискотечни танци

92350000-9

Услуги, свързани със залагания и хазарт

92351000-6

Услуги, свързани с хазарт

92351100-7

Услуги, свързани с организиране и провеждане на лотарийни игри

92351200-8

Услуги, свързани с дейността на игрални казина

92352000-3

Услуги, свързани със залагания

92352100-4

Услуги, свързани с игри със залагания върху резултати от спортни състезания и със залагания върху
случайни събития

92352200-5

Услуги, предоставяни от букмейкъри

92360000-2

Пиротехнически услуги

92370000-5

Звукотехник
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92400000-5

Услуги на информационни агенции

92500000-6

Услуги на библиотеки, архиви, музеи и други услуги в областта на културата

92510000-9

Услуги на библиотеки и архиви

92511000-6

Услуги на библиотеки

92512000-3

Услуги на архиви

92512100-4

Услуги по унищожаване на архивни документи

92520000-2

Услуги на музеи и галерии; услуги по опазване на паметници на културата

92521000-9

Услуги на музеи и галерии

92521100-0

Услуги по излагане и представяне на колекции

92521200-1

Услуги по съхранение на колекции

92521210-4

Услуги по съхранение на изложбени експонати

92521220-7

Услуги по съхранение на образци

92522000-6

Услуги по опазване на паметници на културата

92522100-7

Услуги по опазване на исторически обекти

92522200-8

Услуги по опазване на исторически сгради

92530000-5

Услуги по поддържане и експлоатация на ботанически градини, зоопаркове и природни резервати

92531000-2

Услуги по поддържане и експлоатация на ботанически градини

92532000-9

Услуги по поддържане и експлоатация на зоопаркове

92533000-6

Услуги по поддържане и експлоатация на природни резервати

92534000-3

Услуги по опазване на дивата природа

92600000-7

Услуги в областта на физическата култура и спорта

92610000-0

Услуги по поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения

92620000-3

Други услуги в областта на физическата култура и спорта

92621000-0

Услуги по подпомагане и финансово обезпечаване на спортни мероприятия

92622000-7

Услуги по организиране на спортни мероприятия

92700000-8

Услуги, предоставяни от интернет клубовете и кафенетата

98000000-3

Други обществени, социални и персонални услуги

98100000-4

Услуги на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации

98110000-7

Услуги на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации

98111000-4

Услуги на бизнес организации и организации на работодатели

98112000-1

Услуги на професионални съюзи и организации

98113000-8

Услуги на организации на специалисти

98113100-9

Услуги, свързани с ядрената безопасност

98120000-0

Услуги на синдикални организации

98130000-3

Услуги на религиозни, политически и други организации с нестопанска цел

98131000-0

Услуги на религиозни организации

98132000-7

Услуги на политически организации

98133000-4

Услуги на други организации с нестопанска цел

98133100-5

Услуги на сдружения и фондации за развитие на обществото

98133110-8

Услуги на младежки асоциации

98200000-5

Консултантски услуги в областта на равните възможности

98300000-6

Други услуги за населението

98310000-9

Услуги по пране и химическо чистене
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98311000-6

Услуги по събиране и доставяне на прането

98311100-7

Услуги по управление на обществени перални

98311200-8

Услуги по експлоатация на обществени перални

98312000-3

Услуги по почистване на текстил

98312100-4

Услуги по импрегниране на текстил

98313000-0

Услуги по почистване на изделия от кожухарски кожи

98314000-7

Услуги по оцветяване

98315000-4

Услуги по гладене

98316000-1

Услуги по боядисване

98320000-2

Бръснаро-фризьорски и козметични услуги

98321000-9

Фризьорски услуги

98321100-0

Мъжки бръснаро-фризьорски услуги

98322000-6

Услуги по поддържане на красотата

98322100-7

Услуги по поддържане на маникюр и педикюр, гримиране и други

98322110-0

Козметични услуги

98322120-3

Услуги по поддържане на маникюр

98322130-6

Услуги по поддържане на педикюр

98322140-9

Услуги по гримиране

98330000-5

Услуги по поддържане на физическото състояние

98331000-2

Услуги на турски бани

98332000-9

Услуги на минерални бани

98333000-6

Услуги по масаж, без лечебния

98334000-3

Услуги, свързани с благосъстоянието на личността

98336000-7

Услуги, свързани със тренировки, упражнения и аеробика

98340000-8

Услуги по настаняване и посреднически услуги по администриране и надзор на сгради

98341000-5

Услуги, свързани с настаняване в сгради

98341100-6

Услуги по администриране и надзор на сгради

98341110-9

Услуги на домоуправители

98341120-2

Услуги на вратари

98341130-5

Услуги на портиери

98341140-8

Услуги на пазачи на сгради

98342000-2

Услуги, свързани с работната среда

98350000-1

Услуги, свързани с обществени места за ползване

98351000-8

Услуги, свързани с управлението на паркинги

98351100-9

Услуги, свързани с паркинги

98351110-2

Услуги по прилагане на правила за паркиране

98360000-4

Услуги, свързани с морето

98361000-1

Услуги, свързани с океанологията

98362000-8

Услуги по управление на пристанища

98362100-9

Услуги по подпомагане на морски бази

98363000-5

Водолазни услуги

98370000-7

Услуги на гробищни паркове, крематориуми и свързаните с тях услуги

98371000-4

Услуги на гробищни паркове и крематориуми

L 74/215
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98371100-5
98371110-8
98371111-5
98371120-1
98371200-6
98380000-0
98390000-3
98391000-0
98392000-7
98393000-4
98394000-1
98395000-8
98396000-5
98500000-8
98510000-1
98511000-8
98512000-5
98513000-2
98513100-3
98513200-4
98513300-5
98513310-8
98514000-9
98900000-2
98910000-5
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
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Услуги по погребване и кремация
Услуги по погребване
Услуги по поддържане на гробищни паркове
Услуги по кремация
Траурнообредни услуги
Услуги, свързани с развъдници и пансиони за кучета
Други услуги
Услуги по извеждане от употреба
Услуги по преместване
Шивашки услуги по мярка на клиента
Услуги по тапициране
Ключарски услуги
Услуги по акордиране на музикални инструменти
Частни домакинства с нает персонал
Услуги, предоставени от промишлени и търговски работници
Услуги, предоставени от търговски работници
Услуги, предоставени от промишлени работници
Услуги по предоставяне на работна ръка за домакинства
Услуги по предоставяне чрез агенция на временен персонал за домакинства
Услуги по предоставяне на чиновнически персонал за домакинства
Услуги по предоставяне на временен персонал за домакинства
Услуги, предоставени от помощен персонал в домакинства
Услуги, предоставени от лица заети в домакинства
Услуги на екстериториални организации и служби
Специфични услуги от международни организации и служби

Директива 2004/18/ЕО: с изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18 на CPV prov.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18 на CPV prov.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна
продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на
излъчване.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер
на ценни книжа или други финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така
обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени,
съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови
услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в
полето на действие на настоящата директива.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки, свързани с емитиране, покупка, продажба ис трансфер на ценни книжа
или други финансови инструменти. Изключени са също така обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или
наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до
права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора
за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност,
различни от тези, плодовете от които принадлежат за ползване изключително от страна на властите, възложители на поръчките при
упражняването на собствената им дейност, при положение че извършената услуга е заплатена изцяло от тези власти.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност,
различни от тези, плодовете от които принадлежат за ползване изключително от органа, възложител на поръчките при упражняването на
собствената му дейност, при положение, че извършената услуга е заплатена изцяло от този орган.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕЧНИК

Раздел А: Материали
Група A: Метали и сплави
AA01-1

Метал

AA02-4

Алуминий

AA03-7

Бронз

AA04-0

Мед

AA05-3

Желязо

AA06-6

Олово

AA07-9

Никел

AA08-2

Калай

AA09-5

Цинк

AA10-8

Сплав

AA11-1

Стомана

AA12-4

Въглеродна стомана

AA13-7

Ванадий

AA14-0

Хром

AA15-3

Манган

AA16-6

Кобалт

AA17-9

Итрий

AA18-2

Цирконий

AA19-5

Молибден

AA20-8

Технеций

AA21-1

Рутений

AA22-4

Родий

AA23-7

Кадмий

AA24-0

Лутеций

AA25-3

Хафний

AA26-6

Тантал

AA27-9

Волфрам

AA28-2

Иридий

AA29-5

Галий

AA30-8

Индий

AA31-1

Талий

AA32-4

Барий

AA33-7

Цезий

AA34-0

Стронций

AA35-3

Рубидий

AA36-6

Калций

AA37-9

Калий

AA38-2

Натрий

AA39-5

Литий

AA40-8

Ниобий

AA41-1

Осмий
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AA42-4

Рений

AA43-7

Паладий

AA44-0

Месинг

AA45-3

Злато

AA46-6

Сребро

AA47-9

Платина

АА48-2

Магнезий

Група B: Неметали
AB02-5

Керамика

AB03-8

Порцелан

AB04-1

Глина

AB05-4

Бетон

AB06-7

Пластмаса

AB07-0

Полиестер

AB08-3

Полиетен (полиетилен)

AB09-6

Полистирол

AB11-2

PVC

AB12-5

Каучук

AB13-8

Дърво

AB14-1

Иглолистно дърво

AB15-4

Тропическо дърво

AB16-7

Бамбук

AB17-0

Корк

AB18-3

Хартия

AB19-6

Кожа

AB20-9

Стъклено влакно

AB21-2

Стъкло

AB22-5

Стъклени вътрешни прегради

AB23-8

Стъклени части

AB24-1

Текстил

AB25-4

Синтетика

AB26-7

Дървен материал за строителството

AB27-0

Камък

AB28-3

Мрамор

AB29-6

Скъпоценни камъни

AB30-9

Вълна

AB31-2

Коприна

AB32-5

Лен

AB33-8

Памук

AB34-1

Подова мозайка

AB35-4

Гранит

AB36-7

Шифер

АВ37-0

Въглерод
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Раздел В: Състояние, форма, опаковане и обработка
Група A: Състояние
BA01-2

Жив

BA02-5

Естествен

BA03-8

Изкуствен

BA04-1

Свеж

BA05-4

Студен

BA06-7

Горещ

BA07-0

Течен

BA08-3

Твърд

BA09-6

Газообразен

BA10-9

Суров

BA11-2

Сух

BA12-5

Корав

BA13-8

Мек

BA14-1

Прах/пудра

BA15-4

Утайки

BA16-7

На люспи

BA17-0

На пръти

BA18-3

Пепел

BA19-6

Гранули

BA20-9

Слитъци

BA22-5

Tънки пръти

BA23-8

Непреработен

BA24-1

Замразен

BA25-4

Дълбоко замразен

BA26-7

Сгънат

BA27-0

Изкован

BA28-3

Изсушен чрез лиофилизация

BA29-6

Валцован

BA30-9

Сушен

BA31-2

Настърган

BA32-5

Концентриран

BA33-8

Охладен

BA34-1

Покрит със слой

BA35-4

Поцинкован

BA36-7

Гранулиран

BA37-0

Горещовалцован

BA38-3

В стъкловидно състояние

BA39-6

Ламиниран

BA40-9

Втечнен

BA41-2

Вулканизиран

BA42-5

След заваряване

BA43-8

Подготвен

BA44-1

Пулверизиран

BA45-4

Рафиниран
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BA46-7

Претопен

BA47-0

Необработен

BA48-3

Обработен

BA49-6

Втвърден

BA50-9

Нерафиниран

BA51-2

Полуобработен

BA52-5

Преработен

BA53-8

Полуфабрикат

BA54-1

Разтвор

Група B: Форма
BB01-3

Нецилиндрична

BB02-6

Цилиндрична

BB03-9

Кръгла

BB04-2

Правоъгълна

BB05-5

Квадратна

BB06-8

Триъгълна

BB07-1

Трапецовидна

Група С: Опаковане и обработка
BC01-4

С метални рамки

BC02-7

С пластмасови рамки

BC03-0

С дървени рамки

BC04-3

Облицован със злато

BC05-6

Облицован с платина

BC06-9

Облицован със сребро

BC07-2

Със стоманени рамки

BC08-5

Плакиран

BC09-8

Неизливан

BC10-1

Тапициран

BC11-4

Отпечатан

BC12-7

Оцветен

BC13-0

Импрегниран

BC14-3

Сглобяем (за строителен елемент)

BC15-6

С пластмасово покритие

BC16-9

В торби

BC17-2

На блокове

BC18-5

На плоскости

BC19-8

В саламура

BC20-1

В насипно състояние

BC21-4

В кашони

BC22-7

На касети

BC23-0

На парчета (без кост)

BC24-3

На парчета (с кост)
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BC25-6

На партиди

BC26-9

В течно масло

BC27-2

На пакети

BC28-5

В торбички

BC29-8

На пакети (за хартия)

BC30-1

На тънки пръти

BC31-4

На рула

BC32-7

На пликчета

BC33-0

В чували

BC34-3

На листове

BC35-6

На резени

BC36-9

В разтвор

BC37-2

На ленти

BC38-5

Във вода

BC39-8

Ароматизиран

BC40-1

От лято стъкло

BC41-4

В консерва/кенче

BC42-7

В бутилка

BC43-0

С вакуумирана опаковка

BC44-3

Частично изпечен

BC45-6

Рециклиран

BC46-9

Стерилизиран

BC48-5

Закален

Раздел С: Материали/продукти със специални качества и начин на действие
Група A: Материали/продукти със специални качества
CA01-3

Водонепромокаем

CA02-6

Предпазващ от вятър

CA03-9

Блиндиран

CA04-2

Огнеупорен/невъзпламеним

CA05-5

Неръждаем

CA06-8

Разширяем

CA07-1

Изолиран

CA08-4

Неизолиран

CA09-7

Труднотопим

CA10-0

Неустойчив на физикохимични реакции

CA11-3

Подсилен

CA12-6

Армиран

CA13-9

Абсорбиращ маслени субстанции

CA14-2

Самозалепващ

CA15-5

Ковък

CA16-8

Магнитен

CA17-1

Екологичен

CA18-4

Без генетично модифицирани организми

CA19-7

Без хормони
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CA20-0

Без пестициди

CA21-3

Без азбест

CA22-6

Без хлорфлуорвъглероди

CA23-9

Без озон

CA24-2

Без ПВЦ

CA25-5

Хибриден

CA26-8

Без въглеводород

CA27-1

Без азотен окис

CA28-4

Без въглероден окис

CA29-7

Без въглероден двуокис

CA30-0

Без сяра

CA31-3

Евро 0 (гориво)

CA32-6

Евро 1 (гориво)

CA33-9

Евро 2 (гориво)

CA34-2

Евро 3 (гориво)

CA35-5

Евро 4 (гориво)

CA36-8

Евро 5 (гориво)

CA37-1

Съчленен

CA38-4

За дълго консервиране

CA39-7

Лек

CA40-0

За открито море

CA41-3

Полупотопяем

CA42-6

Потопяем

CA43-9

Цифров

CA44-2

Преносим

CA45-5

С висока разделителна способност

CA46-8

С високи технически характеристики

CA47-1

С многозадачен режим на работа

CA48-4

За много потребители

CA49-7

Който може да се актуализира

CA50-0

За еднократна упoтрeба

CA51-3

Презареждаем

CA52-6

Пожароустойчив/негорим

CA53-9

Забавящ разпространението на пожар

CA54-2

Топлоустойчив

CA55-5

Стерилен

CA56-8

Нестерилен

CA57-1

Екоетикет

CA58-4

Без оцветители

CA59-7

Без консерванти

CA60-0

Триизмерен

CA61-3

Сменяем

CA62-6

Биологичен

CA63-9

Отглеждан

CA64-2

Див

CA65-5

Отглеждан в стопанство

CA66-8

За единична употреба
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CA67-1

Повторно използваем

CA68-4

Брониран

CA69-7

Ергономичeн

Група B: Начин на действие
CB01-4

С електрическо отопление

CB02-7

С дистанционно управление

CB03-0

Високо налягане

CB04-3

Високо напрежение

CB05-6

Ниско налягане

CB06-9

Ниско напрежение

CB07-2

Средно налягане

CB08-5

4 задвижващи колела

CB09-8

С дизелово захранване

CB10-1

С електрическа енергия

CB11-4

С водноелектрическа енергия

CB12-7

С ядрена енергия

CB13-0

Със слънчева енергия

CB14-3

С бензинов двигател

CB15-6

Механичен

CB16-9

Механичен и електрически

CB17-2

Самоуправление

CB18-5

Автоматичен

CB19-8

Компютризиран

CB20-1

С помощта на компютър

CB21-4

На основата на компютърни технологии

CB22-7

С компютърно управление

CB23-0

Мултипроцесорна обработка

CB24-3

Синхронен

CB25-6

Асинхронен

CB26-9

Ръчен

CB27-2

Интегриран

CB28-5

С изкопаеми горива

CB29-8

С въглища

CB30-1

С газ

CB31-4

С петрол

CB32-7

С дърва

CB33-0

Еднофазен (ток)

CB34-3

Двуфазен

CB35-6

Трифазен

CB36-9

Мигновен

CB37-2

Еднофазен (двигател)

CB38-5

Самостоятелен

CB39-8

Непрекъсваем

CB40-1

Прекъсваем
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CB41-4

С хибридно захранване

CB42-7

С батерии

CB43-0

С биодизелово гориво

CB44-3

С водородно гориво

CB45-6

С етанолово гориво

CB46-9

С керосин

CB47-2

С газово гориво

Раздел D: Общ, администрация
Група A: Общи и административни характеристики
DA01-4

Международен

DA02-7

Национален

DA03-0

Публичен

DA04-3

Частен

DA05-6

Втора упoтpeба

DA06-9

Първичен

DA07-2

Вторичен

DA08-5

Третичен

DA09-8

В реално време

DA10-1

Фаза

DA11-4

Секретарски

DA12-7

Вътрешен

DA13-0

Външен

DA14-3

Подвижен

DA15-6

Домакински

DA16-9

Недомакински

DA17-2

Проект „до ключ“

DA18-5

Подземен

DA19-8

Подводен

DA20-1

На място

DA21-4

На повърхността

DA22-7

Универсален

DA23-0

Със специална употреба

DA24-3

И свързани с това изделия

DA25-6

Стандартен

DA26-9

Управление

DA27-2

Административен

DA28-5

Социални услуги

DA29-8

Социална работа

DA30-1

Консултации

DA31-4

Дневни грижи

DA32-7

Семейно планиране

DA33-0

Рехабилитация

DA34-3

Насоки

DA35-6

От работни помещения
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DA36-9

Природен ресурс

DA37-2

Рециклиране

DA38-5

Обеззаразяване

DA39-8

Проследяване на замърсяването

DA40-1

Качествен контрол

DA41-4

Обработка

DA42-7

Включително инсталиране

DA43-0

Многофункционален

DA44-3

Резервни части

Раздел E: Ползватели/бенефициери
Група A: Ползватели или бенефициери
EA01-5

За бебета

EA02-8

За деца

EA03-1

За юноши

EA04-4

За мъже

EA05-7

За възрастни

EA06-0

За жени

EA07-3

За бременни

EA08-6

За безработни

EA09-9

За бездомни

EA10-2

За токсикомани

EA11-5

За пенсионери

EA12-8

За/адаптиран за хора с увреждания

EA13-1

За/адаптиран за хора с физически увреждания

EA14-4

За/адаптиран за хора с парализа

EA15-7

За/адаптиран за хора с хемиплегия

EA16-0

За/адаптиран за хора с тетраплегия

EA17-3

За/адаптиран за хора с параплегия

EA18-6

За/адаптиран за неми хора

EA19-9

За/адаптиран за хора с увреден слух

EA20-2

За/адаптиран за глухонеми хора

EA21-5

За/адаптиран за хора със зрителни увреждания

EA22-8

За/адаптиран за хора с умствени увреждания

EA23-1

За пътници

EA24-4

За ограничена клиентела

EA25-7

За затворници

EA26-0

За пациенти

EA27-3

За пациенти без нужда от спешна помощ

EA28-6

За редовни пътници

EA29-9

За хора

EA30-2

За животни
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Раздел F: Определено предназначение
Група A: Учебни нужди
FA01-6

За учебни нужди

FA02-9

За детски градини

FA03-2

За училища

FA04-5

За обучение

Група B: Нужди на сигурността
FB01-7

За военни нужди

FB02-0

За оръжия и боеприпаси

FB03-3

За полицията

FB04-6

За борба с пожарите

FB05-9

За нуждите на затворите

FB06-2

За спасяване

FB07-5

За спешни нужди

FB08-8

За предпазване от пожар

FB09-1

За системи за сигурност

FB10-4

За ядрена защита

FB11-7

В случай на радиация

FB12-0

За предотвратяване на тероризъм

FB13-3

С военни спецификации

Група С: Нужди в областта на отпадъците
FC01-8

За изхвърляне на отпадъци

FC02-1

За отпадъци

FC03-4

За битови отпадъци

Група D: Сезонно предназначение
FD01-9

За пролет

FD02-2

За лято

FD03-5

За есен

FD04-8

За зима

FD05-1

За всички сезони

Група E: Пощенски нужди
FE01-0

За опакованe на стоки

FE02-3

За колети

FE03-6

За нуждите на пощенските служби
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Група F: Нужди по почистване
FF01-1

За почистване

FF02-4

За дневни центрове

Група G: Други предназначения
FG01-2

За достъп

FG02-5

За изложба

FG03-8

За графични цели

FG04-1

За отопление

FG05-4

За промишлени нужди

FG06-7

За печат

FG07-0

За морски нужди

FG08-3

За употреба в офиси

FG09-6

За ползване на закрито

FG10-9

За ползване на открито

FG11-2

За научни нужди

FG12-5

За складови нужди

FG13-8

За оцеляване

FG14-1

За технически нужди

FG15-4

За изпитателни нужди

FG16-7

За градски нужди

FG17-0

За земеделски нужди

FG18-3

За градинарски нужди

FG19-6

За къмпинг

FG20-9

За кухненски нужди

FG21-2

За подводно ползване (за море)

FG22-5

За козметика

FG23-8

За туризъм

FG24-1

За нуждите на артистични представления

FG25-4

За сгради или имущество с особена историческа или архитектурна стойност

Раздел G: Размери и мерки
Група A: Указания за размер и мощност
GA01-7

Изискване за определено тегло

GA02-0

Ограничение за брутно тегло на превозното средство

GA03-3

Изискване за определени тонове на година

GA04-6

Изискване за определени килограми на година

GA05-9

Изискване за определена височина

GA06-2

Изискване за определена ширина

GA07-5

Изискване за определена дебелина

GA08-8

Изискване за определена дължина

GA09-1

Изискване за определен диаметър

GA10-4

Изискване за определен обем
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GA11-7

Изискване за определени литри на година

GA12-0

Изискване за определен размер

GA13-3

Изискване за определен единичен размер

GA14-6

Изискване за определен капацитет

GA15-9

Изискване за определена обиколка

GA16-2

Изискване за определена дълбочина

GA17-5

Изискване за определени kWh на година

GA18-8

Изискване за определени MWh на година

GA19-1

На година (p.а.)

GA20-4

Определена мощност

GA21-7

Определено налягане

GA22-0

Изискване за определени волтове

GA32-0

Изискване за определени градуси по Целзий

GA33-3

Изискване за определени градуси по Фаренхайт

Група B: Честота
GB01-8

Дневно

GB02-1

Седмично

GB03-4

Месечно

GB04-7

Годишно

Група С: Други указания
GC01-9

Ненадвишаващ

GC02-2

Надвишаващ

GC03-5

Максимум

GC04-8

Минимум

GC05-1

Фаза:

GC06-4

Рейтинг:

GC07-7

Препратка:

GC08-0

Време за отговор

GC09-3

Помещения:

GC10-6

Обхват на дейностите:

GC11-9

Спецификации:

GC12-2

Допълнителен лот:

GC13-5

Тип:

GC14-8

Вид на компютърна архитектура:

GC15-1

Тип последователност:

GC16-4

Тип стандарт:

GC17-7

Жилища:

GC18-0

Лотове:

GC19-3

Лот №

GC20-6

Основен лот:

GC21-9

Площ:

GC22-2

Въвеждане в експлоатация

GC23-5

Удължаване
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GC24-8

Цял

GC25-1

Брой:

GC26-4

Брой канали:

GC27-7

Брой артикули:

GC28-0

Брой фази:

GC29-3

Брой места:

GC30-6

Брой набори:

GC31-9

Брой единици:

GC32-2

Брой ползватели:

GC33-5

Брой листовe:

GC34-8

Брой копия:

Раздел Н: Други характеристики относно храни, напитки и ястия
Група A: Характеристики относно храни, напитки и ястия
HA01-8

Сготвен и охладен

HA02-1

Сготвен и замразен

HA03-4

Кашер

HA04-7

Без свинско

HA05-0

Без алкохол

HA06-3

Диабетични храни

HA07-6

Храни без глутен

HA08-9

Храни богати на фибри

HA09-2

Нискокалорични храни

HA10-5

Храни с ниско съдържание на холестерол/мазнини

HA11-8

Храни с ниско съдържание на протеин

HA12-1

Храни с ниско съдържание на пурин

HA13-4

Храни с ниско съдържание на натрий

HA14-7

Храни без лактоза

HA15-0

Храни за алергични към фъстъци

HA16-3

Вегетариански храни

HA17-6

Вегетариански млечно-яйчни храни

HA18-9

Храни, свързани с изповядване на религия

HA19-2

Халал

HA20-5

Разфасовано месо

HA21-8

Частично изпържен

HA22-1

В сироп

HA23-4

В доматен сос

HA24-7

В собствен сос

HA25-0

Несолен

HA26-3

Солен

HA27-6

Сготвен

HA28-9

Печен

HA29-2

Пържен

HA30-5

Приготвен на пара

HA31-8

Смес от течни храни
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Раздел I: Други характеристики относно строителство/строителни работи
Група A: Характеристики относно строителство/строителни работи
IA01-9

Проектиране и конструиране

IA02-2

Проектиране и поставяне

IA03-5

Разширение

IA04-8

Екстериор

IA05-1

Довършителни работи

IA06-4

Оборудван

IA07-7

Аксесоар за

IA08-0

Етажи

IA09-3

Интериор

IA10-6

Модернизация

IA11-9

Промяна

IA13-5

Реконструкция

IA14-8

Обновяване и разширение

IA15-1

Замяна

IA16-4

Многоетажен

IA17-7

На суша

IA18-0

Възстановяване или полагане на повърхност

IA19-3

Трансформиране

IA20-6

Издатина

IA21-9

В открито море

IA22-2

Основен преглед

IA23-5

Основен преглед и ремонт

IA24-8

Възстановяване

IA25-1

Възстановяване на първоначалния вид

IA26-4

Отстраняване

IA27-7

Подновяване

IA28-0

Усилване

IA29-3

Кух

IA30-6

Осветен

IA31-9

Подобрения

IA32-2

Неравен терен

IA33-5

Скрап

IA34-8

Разширяване

IA35-1

Преградни плоскости

IA36-4

За сгради

IA37-7

За изолация

IA38-0

За механични инсталации

IA39-3

За автомагистрали

IA40-6

Реновиране

IA41-9

Реставриране

IA42-2

Стени
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Раздел J: Други характеристики относно компютри, информационни технологии и комуникации
Група A: Характеристики относно компютри, информационни технологии и комуникации
JA01-1

За компютърен хардуер

JA02-4

За софтуер

JA03-7

За употреба в мрежа

JA04-0

За проектиране

JA05-3

За компютърен десктоп

JA06-6

За развитие

JA07-9

Онлайн

JA08-2

Модернизиране

JA09-5

Мултимедия

JA10-8

За Интернет

JA11-1

За интранет

JA12-4

За мрежа

JA13-7

За локална мрежа

JA14-0

За разширена мрежа

JA15-3

С лиценз

JA16-6

Без лиценз

JA17-9

За данни

JA18-2

За одитиране

JA19-5

За сървър

JA20-8

За съхраняване

JA21-1

За разработка

JA22-4

За програмиране

JA23-7

За модернизиране

JA24-9

Широколентов

Раздел K: Други характеристики относно енергоразпределение и водоразпределение
Група A: Характеристики относно енергоразпределение и водоразпределение
KA01-2

За централно отопление

KA02-5

За дренаж

KA03-8

За електрическо оборудване

KA04-1

За електрически инсталации

KA05-4

За обработка на отпадъчни води

KA06-7

За газовата промишленост

KA07-0

За петролната промишленост

KA08-3

За съхранение на природен газ

KA09-6

За обработка на води

KA10-9

За водната промишленост

KA11-2

За водоразпределителни дружества

KA12-5

За производство на електроенергия

KA13-8

Доставки за промишлеността
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KA14-1

Отработени води

KA15-4

Пара

KA16-7

За енергийната промишленост

Раздел L: Други характеристики относно медицина и лаборатории
Група A: Характеристики относно медицина и лаборатории
LA01-3

За анестезия

LA02-6

За бъбречна диализа

LA03-9

За аутопсия

LA04-2

За бронхиална ендоскопия

LA05-5

За изгаряния

LA06-8

За цитостатично лечение

LA07-1

За диагностична радиология

LA08-4

За диетична употреба

LA09-7

За дезинфекция

LA10-0

За употреба в диспансери

LA11-3

За ендоваскуларна употреба

LA12-6

За гинекология

LA13-9

За хемодиализа

LA14-2

За хемодинамика

LA15-5

За сърдечна хирургия

LA16-8

За болнична употреба

LA17-1

За имунология

LA18-4

За преливане

LA19-7

За инжектиране

LA20-0

За интензивни грижи

LA21-3

За лабораторна употреба

LA22-6

За медицински персонал

LA23-9

За медицинска употреба

LA24-2

За невроангиографска употреба

LA25-5

За неврохирургическа употреба

LA26-8

За среден медицински персонал

LA27-1

За операционна зала

LA28-4

За употреба в операционна зала

LA29-7

За ортопедична употреба

LA30-0

За остеосинтеза

LA31-3

За педиатрия

LA32-6

За парамедицинска употреба

LA33-9

За патология

LA34-2

За перитонеална диализа

LA35-5

За психиатрични цели

LA36-8

За радиодиагностика

LA37-1

За радиоимунологичен анализ
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LA38-4

За радиоимунология

LA39-7

За радиология

LA40-0

За реактиви за радиотерапия

LA41-3

За серология

LA42-6

За хирургическа употреба

LA43-9

За отделение за бъбречна диализа

LA44-2

За терапевтична медицина

LA45-5

За терапевтични цели

LA46-8

За трансперитонеална диализа

LA47-1

За лечение на хипотермия

LA48-4

За урологично лечение

LA49-7

За отделение по рентгенология

LA50-0

За кардиология

LA51-3

За сърдечносъдова употреба

LA52-6

Медицински

LA53-9

За употреба при аутопсии

LA54-2

За съдова употреба

LA55-5

За ветеринарна употреба

Раздел M: Други характеристики относно транспорт
Група A: Характеристики относно определени видове превозни средства
MA01-4

За въздухоплавателни средства

MA02-7

За екипажи на въздухоплавателни средства

MA03-0

За автобуси

MA04-3

За автомобили

MA05-6

За граждански въздухоплавателни средства

MA06-9

За промишлени превозни средства

MA07-2

За моторни превозни средства

MA08-5

За железопътна употреба

MA09-8

За транспорт

MA10-1

За летища

MA11-4

За превозни средства

MA12-7

За градски транспорт

MA13-0

За водни пътища

MA14-3

За плавателни съдове

Група B: Характеристики на превозното средство
MB01-5

С ляв волан

MB02-8

С десен волан

MB03-1

Подводен (за море)

MB04-4

Високоскоростен
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Група D: Характеристики относно специален транспорт
MD01-7

С използване на хладилни превозни средства

MD02-0

С използване на камиони цистерни

MD03-3

С използване нa превозни средства, пригодени за насипни товари

MD04-6

С използване на контейнеровози

MD05-9

С използване на превозни средства за пренасяне на покъщнина

MD06-2

С използване на товарни ремаркета

MD07-5

С използване на бронирани автомобили

Група E: Характеристики относно транспорт на специални стоки
ME01-8

На сухи стоки в насипно състояние

ME02-1

На природен газ

ME03-4

На трупове

ME04-7

На предмети на изкуството

ME05-0

На отровни вещества

Група F: С използване на превозно средство
MF01-9

С използване на въздухоплавателен апарат

MF02-2

С използване на трамвай

MF03-5

С използване на специализирано превозно средство

MF04-8

С използване на автомобил

MF05-1

С използване на градски автобус

MF06-4

С използване на междуградски автобус

MF07-7

С използване на балон

MF08-0

С използване на дирижабъл

MF09-3

С използване на ховъркрафт

MF10-6

С използване на надуваема моторна лодка

Раздел P: Наемни услуги
Група A: Вземане или отдаване под наем
PA01-7

Вземане под наем

PA02-0

Отдаване под наем

PA03-3

Вземане под наем – закупуване

Група B: Екипи, шофьори или технически персонал
PB01-8

С екип

PB02-1

Без екип

PB03-4

С шофьор

PB04-7

Без шофьор

PB05-0

С технически персонал

PB06-3

Без технически персонал
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Раздел Q: Други характеристики относно рекламни услуги и правни консултантски услуги
Група A: Рекламни услуги
QA01-8

За реклама чрез радиоразпръскване

QA02-1

За реклама по радиото

QA03-4

За реклама по телевизията

QA04-7

За реклама по Интернет

QA05-0

За реклама в кината

QA06-3

За реклама във вестниците

QA07-6

За реклама в списанията

QA08-9

За реклама върху плакати

QA09-2

За реклама чрез малки печатни реклами

QA10-5

За панаири и изложения

QA11-8

За събития и прояви

QA12-1

За конференции

QA13-4

За изложби

Група B: Правни консултантски услуги
QB01-9

За договорно право

QB02-2

За търговско право

QB03-5

За дружествено право

QB04-8

За конкурентно право

QB05-1

За административно право

QB06-4

За частно право

QB07-7

За обществено право

QB08-0

За международно право

QB09-3

За национално право

QB10-6

За регионално право

QB11-9

За трудово право

QB12-2

За имиграционно право

QB13-5

За данъчно право

QB14-8

За социално право

QB15-1

За наказателно право

QB16-4

За право, свързано с дискриминация или тормоз

QB17-7

За право, свързано със справедливото отношение към малолетните

QB18-0

За апелативна процедура

QB19-3

За право, свързано с отбраната

QB20-6

За право, свързано с икономическа дейност

QB21-9

За държавно антитръстово право

QB23-5

За право, свързано с банкрутите

QB24-8

За право на сдруженията

QB25-1

За патентно право

QB26-4

За право, свързано със запазените марки

QB27-7

За законодателство, свързано с авторското право

L 74/235

L 74/236

Официален вестник на Европейския съюз

BG

QB28-0

За ликвидационно право

QB29-3

За право, свързано с недвижими имоти

QB30-6

За право, свързано със сливания

QB31-9

За право, свързано с придобивания

QB32-2

За право, свързано със събиране на дългове

QB33-5

За право, свързано с жалби по здравното осигуряване

QB34-8

За право, свързано с лични увреждания

QB35-1

За имуществено право

QB36-4

За право, свързано със социалните надбавки на служителите

QB37-7

За право, свързано с трудовите спорове

QB38-0

За семейно право

QB39-3

За право, свързано с осиновяване

QB40-6

За право, свързано с натурализиране

QB41-9

За право, свързано с попечителство

QB42-2

За право, свързано със задържане под стража

QB43-5

Относно земя (като собственост)

QB44-8

Относно вода

QB45-1

Относно рибарство

QB46-4

Относно растения

QB47-7

Относно животни

QB48-0

Относно храни

QB49-3

Относно гори

QB50-6

Относно флора и фауна

QB51-9

Относо национални паркове

QB52-2

Относно околна среда

QB53-5

Относно биологичното разнообразие

QB54-8

Относно областта на автомобилите

QB55-1

Относно областта на аеронавтиката

QB56-4

Относно областта на космическата индустрия

QB57-7

По политически въпроси

Раздел R: Други характеристики относно изследователски услуги
Група A: Изследвания в областта на медицината
RA01-9

Във фармацевтиката

RA02-2

В бактериологията

RA03-5

В биомедицината

RA04-8

В кардиологията

RA05-1

В анатомията

RA06-4

В патологията

RA07-7

В ембриологията

RA08-0

В епидемиологията

RA09-3

В генетиката

RA10-6

В имунологията
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RA11-9

В офталмологията

RA12-2

Във физиологията

RA13-5

В токсикологията

RA14-8

В неврологията

RA15-1

В урологията

RA16-4

В дерматологията

Група B: Изследвания в областта на икономиката
RB01-0

За микроикономика

RB02-3

За макроикономика

RB03-6

За промишлена икономика

RB04-9

За икономика на конкуренцията

RB05-2

За регулаторна икономика

RB06-5

За икономика на търговията

RB07-8

За международна икономика

RB08-1

За национална икономика

RB09-4

За регионална икономика

RB10-7

За географска икономика

RB11-0

За икономика на банките

RB12-3

За застрахователна икономика

RB13-6

За иконометрия

RB14-9

За парична икономика

RB15-2

За световна валутна икономика

RB16-5

За икономика на иновациите

RB17-8

За икономическо прогнозиране

RB18-1

За обществена икономика

RB19-4

За частна икономика

RB20-7

За пазарна икономика

RB21-0

За планирана икономика

Група С: Изследвания в областта на технологиите
RC01-1

Във въздушно-космическите технологии

RC02-4

В космическите технологии

RC03-7

В компютърните технологии

RC04-0

В комуникационните технологии

RC05-3

В информационните технологии

RC06-6

В технологиите за автоматизиране

RC07-9

В горивните технологии

RC08-2

В ядрените технологии
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Група D: Области на изследванията
RD01-2

В математиката

RD02-5

В естествените науки

RD03-8

В биологията

RD04-1

В химията

RD05-4

Във физиката

RD06-7

В науките за земята

RD07-0

В социалните науки

RD08-3

В поведенческите науки

RD09-6

В приложните науки

RD10-9

В здравните науки

RD11-2

В интердисциплинарни области

Раздел S: Други характеристики относно финансови услуги
Група A: Банкови услуги
SA01-0

За банкова дейност

SA02-3

За валутна обмяна

SA03-6

За заеми

SA04-9

За кредити

Група B: Застрахователни услуги
SB01-1

За застраховане

SB02-3

За презастраховане

Група С: Пенсионни услуги
SC01-2

За пенсии

Раздел T: Други характеристики относно печатни услуги
Група A: Печатни услуги
TA01-2

За книги

TA02-5

За адресници

TA03-8

За упражнителни тетрадки

TA04-1

За календар-бележници

TA05-4

За лични бележници

TA06-7

За бележници за записки

TA07-0

За брошури

TA08-3

За канцеларски хартиени кубове

TA09-6

За блокове от листове за писма

TA10-9

За подложки за писане
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TA11-2

За търговски рекламни материали

TA12-5

За търговски каталози

TA13-8

За регистри

TA14-1

За счетоводни книги

TA15-4

За кочани за поръчки

TA16-7

За кочани за квитанции

TA17-0

За хартиени канцеларски изделия

TA18-3

За пликове

TA19-6

За хартия за писма

TA20-9

За комплекти с индигирана хартия

TA21-2

За албуми с мостри или колекции

TA22-5

За класьори, папки или джобове за документи

TA23-8

За визитни картички

TA24-1

За документи, защитени срещу фалшифициране

TA25-4

За разрешителни

TA26-7

За стокови акции

TA27-0

За чекове

TA28-3

За нови марки

TA29-6

За гербова хартия

TA30-9

За ваучери за хранене

TA31-2

За формуляри

TA32-5

За самокопирни търговски формуляри

TA33-8

За безконечни формуляри

TA34-1

За билети

TA35-4

За билети за вход

TA36-7

За билети за транспорт

TA37-0

За билети с магнитна лента

TA38-3

За календари

TA39-6

За разписания

TA40-9

За вестници

TA41-2

За плакати

TA42-5

За промишлена флексография

TA43-8

За промишлена ротогравюра

TA44-1

За промишлена сериграфия

TA45-4

За промишлен офсет

TA46-7

За промишлен термотрансфер

TA47-0

С брайлови книги

TA48-3

С картон
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Раздел U: Други характеристики относно търговски услуги на дребно
Група A: Търговски услуги на дребно с хранителни стоки
UA01-3

Хранителни продукти

UA02-6

Напитки

Група B: Търговски услуги на дребно с нехранителни стоки
UB01-4

Мебели

UB02-7

Дрехи

UB03-0

Строителни материали

UB04-3

Печатни материали

UB05-6

Офисни материали

UB06-9

Градинарски стоки

UB07-2

Медицински стоки

UB08-5

Излишни наличности
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ CPV И КОП PROV.

Директива
2004/18/
ЕО
Категория

1

Описание/№ на препратката по КОП

КОП prov.

CPV

Код по КОП (*)

Код по CPV

Описание

Услуги по поддръжка и ремонт
6112, 6122, 633, 886
61220,
88680,
84250,
88650,
88660,
88640,
63303,

50000000-5

Услуги по ремонт и поддръжка

61120, 61220,
88670, 88680

50100000-6

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
превозни средства и свързаното с тях оборудване

61120, 61220,
88670, 88680

50110000-9

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
автомобили и мотоциклети и свързаното с тях
оборудване

61120

50111000-6

Услуги по управление, техническо обслужване и
ремонт на автомобилния парк

61120

50111100-7

Услуги по управление на автомобилния парк

61120

50111110-0

Спомагателни услуги, свързани с автомобилния
парк

61120

50112000-3

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
леки автомобили

61120

50112100-4

Услуги по ремонт на леки автомобили

61120

50112110-7

Услуги по ремонт на каросерията и купето на
автомобилите

61120

50112111-4

Услуги по ремонт на ударена каросерия на
автомобили

61120

50112120-0

Услуги по смяна на предно и странични стъкла

61120

50112200-5

Услуги по техническо обслужване на автомобили

61120

50112300-6

Измиване, почистване и други подобни услуги,
свързани с автомобили

88680

50113000-0

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
автобуси

88680

50113100-1

Услуги по ремонт на автобуси

88680

50113200-2

Услуги по техническо обслужване на автобуси

88670

50114000-7

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
товарни автомобили

88670

50114100-8

Услуги по ремонт на товарни автомобили

88670

50114200-9

Услуги по техническо обслужване на товарни
автомобили

61220

50115000-4

Услуги по техническо обслужване и ремонт на
мотоциклети

61220

50115100-5

Услуги по ремонт на мотоциклети

61220

50115200-6

Услуги по техническо обслужване на мотоциклети

61120, 61220

50116000-1

Други услуги по техническо обслужване и
ремонт на автомобилите, без каросерията и
купето

61120, 61220

50116100-2

Услуги по ремонт на електрическата инсталация
на автомобилите

61120, 61220

50116200-3

Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на
автомобилите

61120,
88670,
63309,
84500,
88620,
88610,
63301,
63304
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61120, 61220

50116300-4

Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростна) кутия на автомобилите

61120, 61220

50116400-5

Услуги по ремонт и регулиране на механичните
предавки на автомобилите

61120, 61220

50116500-6

Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на
гумите на автомобилите

61120, 61220

50116510-9

Услуги по монтаж на автомобилни гуми

61120

50116600-7

Услуги по ремонт и регулиране на стартерите на
автомобилите

61120, 61220

50117000-8

Услуги по преустройство и реконструкция на
автомобили

61120

50117100-9

Услуги по преустройство на автомобили

61120

50117200-0

Услуги по преустройство на автомобили за
спешна медицинска помощ (линейки)

61120, 61220

50117300-1

Услуги по реконструкция на автомобили

61120

50118000-5

Услуги на пътна помощ

61120

50118100-6

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали
автомобили

61120

50118110-9

Услуги по вземане на буксир на автомобили

61120

50118200-7

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали
товарни автомобили

61120

50118300-8

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали
автобуси

61120

50118400-9

Услуги по отстраняване на повреда на други
аварирали моторни превозни средства

61220

50118500-0

Услуги по отстраняване на повреда на аварирали
мотоциклети

88680

50200000-7

Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и
подобни услуги (преустройство, реконструкция,
оборудване) на превозни средства, без автомобили

88680

50210000-0

Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване
на въздухоплавателни и средства и техните
двигатели

88680

50211000-7

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

88680

50211100-8

Услуги по поддържане на въздухоплавателни
средства, без хеликоптери

88680

50211200-9

Услуги по ремонт на въздухоплавателни средства,
без хеликоптери

88680

50211210-2

Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за
въздухоплавателни средства

88680

50211211-9

Услуги по поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

88680

50211212-6

Услуги по ремонт на двигатели за въздухоплавателни средства

88680

50211300-0

Услуги по възстановяване на въздухоплавателни
средства

88680

50211310-3

Услуги по възстановяване на двигатели за
въздухоплавателни средства

88680

50212000-4

Услуги по ремонт и поддържане на хеликоптери

88680

50220000-3

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен
подвижен състав

88680

50221000-0

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви

88680

50221100-1

Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростна) кутия на локомотивите
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Описание

88680

50221200-2

Услуги по ремонт и регулиране на механичните
предавки на локомотивите

88680

50221300-3

Услуги по ремонт и поддържане на колоосите на
локомотивите

88680

50221400-4

Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на
локомотивите

88680

50222000-7

Услуги по ремонт и поддържане на подвижен
железопътен състав, без локомотиви

88680

50222100-8

Услуги по ремонт и поддържане на амортисьори
на подвижен железопътен състав

88680

50223000-4

Услуги по възстановяване на локомотиви

88680

50224000-1

Услуги по възстановяване на подвижни съоръжения за поддържане и обслужване на релсов
път

88680

50224100-2

Услуги по възстановяване на седалки за подвижен железопътен състав

88680

50224200-3

Услуги по възстановяване на пътнически вагони

88680

50225000-8

Услуги по поддържане на релсов път

88680

50230000-6

Услуги по ремонт, поддържане на други транспортни съоръжения и свързаните с тях услуги

88680

50232000-0

Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите

88680

50232100-1

Услуги по поддържане на общественото осветление

88680

50232110-4

Експлоатация на съоръжения за обществено
осветление

88680

50232200-2

Услуги по поддържане на съоръжения за
сигнализация

88680

50240000-9

Услуги по ремонт, поддържане и подобни услуги
(преустройство, възстановяване, реконструкция)
на плавателни средства

88680

50241000-6

Услуги по ремонт и поддържане на кораби

88680

50241100-7

Услуги по ремонт на кораби

88680

50241200-8

Услуги по ремонт на фериботи

88680

50242000-3

Услуги по преустройство на кораби

88680

50244000-7

Услуги по възстановяване на кораби и плавателни съдове за развлечение и спорт

88680

50245000-4

Услуги по модернизиране на кораби

88680

50246000-1

Услуги по поддържане на пристанищни съоръжения

88680

50246100-2

Услуги по поставяне на кораб на сух док

88680

50246200-3

Услуги по поддържане на шамандури

88680

50246300-4

Услуги по ремонт и поддържане на плаващи
съоръжения

88680

50246400-5

Услуги по ремонт и поддържане на плаващи
платформи

63309, 84250,
84500, 88650,
88660

50300000-8

Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска
и електронноизчислителна техника, радио-,
телевизионна и далекосъобщителна техника

88650

50330000-7

Услуги по поддържане на далекосъобщителна
техника

88650

50331000-4

Услуги по ремонт и поддържане на линии за
далекосъобщителни връзки
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88650

50332000-1

Услуги по поддържане на далекосъобщителна
инфраструктура (мрежи и съоръжения)

88650

50333000-8

Услуги по поддържане на радиосъоръжения

88650

50333100-9

Услуги по ремонт и поддържане на радиопредаватели

88650

50333200-0

Услуги по ремонт и поддържане на апарати за
радиотелефония

88650

50334000-5

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения
за проводникова телефония и телеграфия

88650

50334100-6

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения
за проводникова телефония

88650

50334110-9

Услуги по поддържане на телефонна мрежа

88650

50334120-2

Услуги по модернизиране на телефонни централи

88650

50334130-5

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни
централи

88650

50334140-8

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни
апарати

88650

50334200-7

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения
за проводникова телеграфия

88650

50334300-8

Услуги по ремонт и поддържане на проводникови телепишещи устройства (телекси)

88650

50334400-9

Услуги по поддържане на комуникационна
системи

63309, 88650,
88660

50340000-0

Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди

63309, 88650

50341000-7

Услуги по ремонт и поддържане на телевизионно
оборудване

88650

50341100-8

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
за видеотекст

63309, 88650

50341200-9

Услуги по ремонт и поддържане на телевизионни
предаватели

63309, 88650

50342000-4

Услуги по ремонт и поддържане на аудиотехника

63309, 88650

50343000-1

Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника

88660

50344000-8

Услуги по ремонт и поддържане на оптични
уреди

88660

50344100-9

Услуги по ремонт и поддържане на фотографска
техника

88660

50344200-0

Услуги по ремонт и поддържане на кинематографска техника

88620, 88660

50400000-9

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско
оборудване и прецизни апарати

88620, 88660

50410000-2

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и
апарати за измерване, проверка и изпитване

88660

50411000-9

Услуги по ремонт и поддържане на измервателни
уреди и апарати

88660

50411100-0

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за
течности

88660

50411200-1

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за
газове

88660

50411300-2

Услуги по ремонт и поддържане на броячи за
електричество

88660

50411400-3

Услуги по ремонт и поддържане на тахиметри

88660

50411500-4

Услуги по ремонт и поддържане на промишлени
уреди и апарати за измерване на времето
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88660

50412000-6

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и
апарати за изпитване

88620, 88660

50413000-3

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и
апарати за проверка

88660

50413100-4

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и
апарати за установяване на наличието на газ

88620

50413200-5

Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители

88660

50420000-5

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско
и хирургическо оборудване

88660

50421000-2

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско
оборудване

88660

50421100-3

Услуги по ремонт и поддържане на инвалидни
колички

88660

50421200-4

Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х
(рентгенови) лъчи

88660

50422000-9

Услуги по ремонт и поддържане на хирургическо
оборудване

88660

50430000-8

Услуги по ремонт и поддържане на прецизни
уреди и апарати

88660

50431000-5

Услуги по ремонт и поддържане на ръчни и
джобни часовници

88660

50432000-2

Услуги по ремонт и поддържане на други
часовници

88660

50433000-9

Услуги по калибриране

88610, 88620,
88640

50500000-0

Услуги по ремонт и поддържане на помпи,
арматурни изделия, метални контейнери и
машини

88610, 88620

50510000-3

Услуги по ремонт и поддържане на помпи,
арматурни изделия, метални контейнери

88620

50511000-0

Услуги по ремонт и поддържане на помпи

88620

50511100-1

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за
течности

88620

50511200-2

Услуги по ремонт и поддържане на помпи за газ

88620

50512000-7

Услуги по ремонт и поддържане на вентили

88620

50513000-4

Услуги по ремонт и поддържане на арматурни
кранове

88610

50514000-1

Услуги по ремонт и поддържане на метални
контейнери

88610

50514100-2

Услуги по ремонт и поддържане на метални
цистерни

88610

50514200-3

Услуги по ремонт и поддържане на метални
резервоари

88610

50514300-4

Услуги по ремонт на защитно покритие на
метални резервоари

88620, 88640

50530000-9

Услуги по ремонт и поддържане на машини

88620

50531000-6

Услуги по ремонт и поддържане на неелектрически машини

88620

50531100-7

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

88620

50531200-8

Услуги по поддържане на газови уреди

88620

50531300-9

Услуги по ремонт и поддържане на компресори

88620

50531400-0

Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове

88620

50531500-1

Услуги по ремонт и поддържане на мачтовострелкови (дерик) кранове

88620

50531510-4

Услуги по демонтаж на мачтово-стрелкови
(дерик) кранове
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88640

50532000-3

Услуги по ремонт и поддържане на електрически
машини, апарати и свързаното с тях оборудване

88640

50532100-4

Услуги по ремонт и поддържане на електродвигатели

88640

50532200-5

Услуги по ремонт и поддържане на електрически
трансформатори

88640

50532300-6

Услуги по ремонт и поддържане на електрически
генератори

88640

50532400-7

Услуги по ремонт и поддържане на електроразпределителни апарати

84500, 88610,
88620, 88640

50600000-1

Услуги по ремонт и поддържане на материали за
защита и безопасност

84500, 88620,
88650, 88660

50610000-4

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност

88610, 88660

50620000-7

Услуги по ремонт и поддържане на огнестрелни
оръжия и муниции

88670

50630000-0

Услуги по ремонт и поддържане на превозни
средства с военна употреба

88680

50640000-3

Услуги по ремонт и поддържане на бойни
кораби

88680

50650000-6

Услуги по ремонт и поддържане на военни
въздухоплавателни средства, ракети и космически кораби

84500, 88620,
88650, 88660

50660000-9

Услуги по поддържане на военни електронни
системи

88640

50700000-2

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации
на сгради

88640

50710000-5

Услуги по ремонт и поддържане на електрически
и механични инсталации на сгради

88640

50711000-2

Услуги по ремонт и поддържане на електрически
инсталации на сгради

88640

50712000-9

Услуги по ремонт и поддържане на механични
инсталации на сгради

88640

50720000-8

Услуги по ремонт и поддържане на котли за
отопление

88640

50721000-5

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации
за отопление

88640

50730000-1

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни
съоръжения

88640

50740000-4

Услуги по ремонт и поддържане на ескалатори

88640

50750000-7

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

63309, 88610
до 88650

50760000-0

Ремонт и поддържане на обществени тоалетни

63301, 63303,
63304, 63309,
88610 до 88650

50800000-3

Различни услуги по ремонт и поддържане

63303

50810000-6

Услуги по поправка на бижута

63301

50820000-9

Услуги по поправка на изделия от кожа (без
обувки)

63301

50821000-6

Услуги по поправка на ботуши

63301

50822000-3

Услуги по поправка на обувки
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63304

50830000-2

Услуги по поправка на облекло и домакински
изделия от текстил

88620

50840000-5

Услуги по ремонт и поддържане на оръжия и
оръжейни системи

88620

50841000-2

Услуги по ремонт и поддържане на оръжия

88620

50842000-9

Услуги по ремонт и поддържане на оръжейни
системи

63309

50850000-8

Услуги по ремонт и поддържане на мебели

63309

50860000-1

Услуги по ремонт и поддържане на музикални
инструменти

88610

50870000-4

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
на терени за игра

63309, 88610
до 88650

50880000-7

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
за хотели и ресторанти

88610 до 88650

50881000-4

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
за хотели

88610 до 88650

50882000-1

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
за ресторанти

88610 до 88650

50883000-8

Услуги по ремонт и поддържане на оборудване
за заведения за приготвяне и доставяне на храна

63309

50884000-5

Услуги по ремонт и поддържане на къмпинг
оборудване

61120, 61220,
88610 до 88680

51000000-9

Услуги по инсталиране (с изключение на
софтуер)

61120, 61220,
88610, 88620,
88640, 88670,
88680

51100000-3

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия

88640

51110000-6

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа енергия

88640

51111000-3

Услуги по инсталиране на електродвигатели,
електрически генератори и трансформатори

88640

51111100-4

Услуги по инсталиране на електродвигатели

88640

51111200-5

Услуги по инсталиране на електрически генератори

88640

51111300-6

Услуги по инсталиране на електрически трансформатори

88640

51112000-0

Услуги по инсталиране на електроразпределителни и контролни апарати

88640

51112100-1

Услуги по инсталиране на електроразпределителни апарати

88640

51112200-2

Услуги по инсталиране на апарати за контрол на
електрически вериги

88620

51120000-9

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на механична енергия

88620

51121000-6

Услуги по инсталиране на фитнес оборудване

88620

51122000-3

Услуги по инсталиране на флагщоци

88620 , 88680

51130000-2

Услуги по инсталиране на парни котли, турбини,
компресори и пещи

88620

51131000-9

Услуги по инсталиране на парогенератори

88620, 88680

51133000-3

Услуги по инсталиране на турбини

88620, 88680

51133100-4

Услуги по инсталиране на газови турбини

88620

51134000-0

Услуги по инсталиране на компресори
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88620

51135000-7

Услуги по инсталиране на пещи

88620

51135100-8

Услуги по инсталиране на горелки

88620

51135110-1

Услуги по инсталиране на пещи за изгаряне на
отпадъци

61120, 61220,
88620, 88670,
88680

51140000-5

Услуги по инсталиране на двигатели

88620, 88680

51141000-2

Услуги по инсталиране на бензинови двигатели,
без тези за превозни средства

88620, 88680

51142000-9

Услуги по инсталиране на дизелови двигатели,
без тези за превозни средства

88680

51143000-6

Услуги по инсталиране на двигатели за железопътни превозни средства

61120, 61220,
88670

51144000-3

Услуги по инсталиране на двигатели за автомобили и мотоциклети

88680

51145000-0

Услуги по инсталиране на двигатели за плавателни съдове

88680

51146000-7

Услуги по инсталиране на двигатели за въздухоплавателни и космически средства

88660

51200000-4

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за
измерване, проверка, изпитване, навигация и за
други цели

88660

51210000-7

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за
измерване

88660

51211000-4

Услуги по инсталиране на промишлени уреди и
апарати за измерване на времето

88660

51212000-1

Услуги по инсталиране на апаратура за регистриране на присъствието

88660

51213000-8

Услуги по инсталиране на устройства за отбеляване на дата и час

88660

51214000-5

Услуги по инсталиране на паркингови времеброячи

88660

51215000-2

Услуги по инсталиране на метеорологично
оборудване

88660

51216000-9

Услуги по инсталиране на геоложко оборудване

88660

51220000-0

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за
проверка

88660

51221000-7

Услуги по инсталиране на автоматични устройства за регистриране за летищата

88660

51230000-3

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за
изпитване

88660

51240000-6

Услуги по инсталиране на уреди и апарати за
навигация

88650

51300000-5

Услуги по инсталиране на радио-, телевизионна
и далекосъобщителна техника

88650

51310000-8

Услуги по инсталиране на професионални телевизионни и радиоприемници, апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ

88650

51311000-5

Услуги по инсталиране на професионални
радиоприемници

88650

51312000-2

Услуги по инсталиране на професионални телевизионни приемници

88650

51313000-9

Услуги по инсталиране на професионална аудиотехника

88650

51314000-6

Услуги по инсталиране на професионална видеотехника

88650

51320000-1

Услуги по инсталиране на излъчваща телевизионна и радиотехника

88650

51321000-8

Услуги по инсталиране на радиопредаватели

88650

51322000-5

Услуги по инсталиране на телевизионни предаватели

88650

51330000-4

Услуги по инсталиране на излъчваща техника за
радиотелефония
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88650

51340000-7

Услуги по инсталиране на техника за кабелна
телефония

88650

51350000-0

Услуги по инсталиране на техника за кабелна
телеграфия

88660

51400000-6

Услуги по инсталиране на медицинско и хирургическо оборудване

88660

51410000-9

Услуги по инсталиране на медицинско оборудване

88660

51411000-6

Услуги по инсталиране на оборудване за изображения

88660

51412000-3

Услуги по инсталиране на стоматологично и
специализирано оборудване

88660

51413000-0

Услуги по инсталиране на оборудване за рентгенова терапия

88660

51414000-7

Услуги по инсталиране на оборудване за механотерапия

88660

51415000-4

Услуги по инсталиране на оборудване за електротерапия

88660

51416000-1

Услуги по инсталиране на оборудване за кинезитерапия

88660

51420000-2

Услуги по инсталиране на хирургическо оборудване

88660

51430000-5

Услуги по инсталиране на лабораторно оборудване

88620

51500000-7

Услуги по инсталиране на машини и оборудване

88620

51510000-0

Услуги по инсталиране на машини с общо
предназначение

88620

51511000-7

Услуги по инсталиране на подемно-транспортни
машини, без асансьори

88620

51511100-8

Услуги по инсталиране на подемни машини, без
асансьори

88620

51511110-1

Услуги по инсталиране на товароподемни кранове

88620

51511200-9

Услуги по инсталиране на други машини и
устройства за повдигане, товарене, разтоварване
или пренасяне на товари

88620

51511300-0

Услуги по инсталиране на подвижни платформи
за миене и почистване на фасади

88620

51511400-1

Услуги по инсталиране на подемно-транспортни
машини със специално предназначение

88620

51514000-8

Услуги по инсталиране на други машини с общо
предназначение

88620

51514100-9

Услуги по инсталиране на апарати за филтриране
или пречистване на течности

88620

51514110-2

Услуги по инсталиране на апарати за филтриране
или пречистване на вода

88620

51520000-3

Услуги по инсталиране на машини и апарати за
селското и горското стопанство

88620

51521000-0

Услуги по инсталиране на машини и апарати за
селското стопанство

88620

51522000-7

Услуги по инсталиране на машини за горското
стопанство

88620

51530000-6

Услуги по инсталиране на обработващи машини

88620

51540000-9

Услуги по инсталиране на машини със специално
предназначение

88620

51541000-6

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за добива, строителството, металургията и леярството
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88620

51541100-7

Услуги по
машини

инсталиране на миннодобивни

88620

51541200-8

Услуги по инсталиране на машини за кариерите

88620

51541300-9

Услуги по инсталиране на машини за строителството

88620

51541400-0

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за металургията и леярството

88620

51542000-3

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за преработка на храни, напитки и тютюн

88620

51542100-4

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за преработка на храни

88620

51542200-5

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за преработка на напитки

88620

51542300-6

Услуги по инсталиране на машини и оборудване
за преработка на тютюн

88620

51543000-0

Услуги по инсталиране на машини за текстил,
облекло, кожи и кожени изделия

88620

51543100-1

Услуги по инсталиране на машини за текстил

88620

51543200-2

Услуги по инсталиране на машини за облекло

88620

51543300-3

Услуги по инсталиране на машини за кожи и
кожени изделия

88620

51543400-4

Услуги по инсталиране на машини и устройства
за пране, изсушаване, избелване, химическо
чистене

88620

51544000-7

Услуги по инсталиране на машини за дървесна
маса, хартия, картон и изделия от хартия и
картон

88620

51544100-8

Услуги по инсталиране на машини за хартия

88620

51544200-9

Услуги по инсталиране на машини за картон

88620

51545000-4

Услуги по инсталиране на обществени пощенски
кутии

88620

51550000-2

Услуги по инсталиране на оръжейни системи

88630

51600000-8

Услуги по инсталиране на канцеларска и
електронноизчислителна техника

88630

51610000-1

Услуги по инсталиране на електронноизчислителна техника

88630

51611000-8

Услуги по инсталиране на компютри

88630

51611100-9

Услуги по инсталиране на хардуер

88630

51611110-2

Услуги по инсталиране на информационни
екрани или табла с разписанията за излитащите
и кацащите самолети

88630

51611120-5

Услуги по инсталиране на информационни
екрани или табла с разписанията за заминаващите и пристигащите влакове

88630

51612000-5

Услуги по инсталиране на системи за обработка
на информация

88630

51620000-4

Услуги по инсталиране на канцеларска техника

88640

51700000-9

Услуги по инсталиране на оборудване за защита
от пожари

88610

51800000-0

Услуги по инсталиране на цистерни, резервоари
и контейнери (без тези за отопление на сгради),
от метал

88610

51810000-3

Услуги по инсталиране на цистерни (без тези за
отопление на сгради), от метал
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88610

51820000-6

Услуги по инсталиране на резервоари (без тези за
отопление на сгради), от метал

88640

51900000-1

Услуги по инсталиране на системи за насочване и
управление

71000

60000000-8

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

71200

60100000-9

Пътни транспортни услуги

71211, 71213

60112000-6 (1)

Услуги на обществения пътен транспорт

71221

60120000-5

Таксиметрови услуги

71219, 71221
до 71229

60130000-8 (1)

Специализирани услуги за пътен превоз на
пътници

71221 до 71229

60140000-1 (1)

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без
разписание

71224

60150000-4

Превоз на пътници с превозни средства, теглени
от жива сила

71222, 71223

60170000-0

Услуги по даване под наем на автомобили с водач

71222

60171000-7

Услуги по даване под наем на леки автомобили с
водач

71223

60172000-4

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

71240

60180000-3

Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

71240

60181000-0

Услуги по даване под наем на камиони с водач

71240

60182000-7

Услуги по даване под наем на промишлени
транспортни средства с водач

71240

60183000-4

Услуги по даване под наем на лекотоварни
автомобили с водач

711, 71211

60200000-0 (1)

Услуги от областта на релсовия транспорт

711, 71211

60210000-3 (1)

Услуги от областта на обществения железопътен
транспорт

71300

60300000-1

Услуги на тръбопроводния транспорт

75121, 75129

64120000-3

Куриерски услуги

75121

64121000-0

Куриерски мултимодални услуги

75111

64121100-1

Услуги по доставяне на писма

75112

64121200-2

Услуги по доставяне на колети

75129

64122000-7

Вътрешноведомствени куриерски услуги

73000

60400000-2

Услуги на въздушния транспорт

73110, 73220
до 73290

60410000-5

Услуги на въздушния транспорт по разписание

Услуги, свързани със сухопътен транспорт (1),
включително услуги с блиндирани превозни
средства и уриерски услуги, без транспортиране на поща
712 (без 71235), 7512, 87304

3

Услуги по въздушен превоз: превоз на пътници
и стоки, с изключение на превоз на поща
73 (без 7321
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73120, 73220
до 73400

60420000-8

Услуги на въздушния транспорт без разписание

73120, 73220

60423000-9

Чартърни услуги на въздушния транспорт

73400

60424000-6

Услуги по даване под наем на въздухоплавателни
превозни средства с екипаж

73400

60424100-7

Услуги по даване под наем на самолети и
хеликоптери с екипаж

73400

60424110-0

Услуги по даване под наем на самолети с екипаж

73400

60424120-3

Услуги по даване под наем на хеликоптери с
екипаж

74690, 88110,
91260

60440000-4

Услуги, свързани с въздушния транспорт

74690

60441000-1

Услуги по наторяване и пръскане на растениевъдна продукция от въздуха

74690

60442000-8

Услуги по гасене на горски пожари от въздуха

74690

60443000-5

Услуги на спасителни въздухоплавателни превозни средства

74690

60443100-6

Услуги по въздушни и морски спасителни
дейности

74690

60444000-2

Услуги по експлоатация на въздухоплавателни
средства

74690

60444100-3

Услуги на пилоти

74690

60445000-9

Услуги по експлоатация на самолети

73300

60500000-3

Услуги на космическия транспорт

73300

60510000-6

Услуги по изстрелване на спътници

73300

60520000-9

Услуги по изстрелване на полезни товари с
експериментална цел

71235

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални
автомобили

71235

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

73210

60411000-2

Куриерски услуги на въздушния транспорт по
разписание

73210

60421000-5

Куриерски услуги на въздушния транспорт без
разписание

75211 до 75299

64200000-8

Далекосъобщителни услуги

75211 до 75232

64210000-1

Услуги по пренос на данни и съобщения

75211, 75212

64211000-8

Обществени телефонни услуги

75211

64211100-9

Услуги на локална телефония

75212

64211200-0

Услуги на междуградска телефония

75213

64212000-5

Мобилни радиотелефонни услуги

75213

64212100-6

SMS услуги – изпращане и получаване на кратки
текстови съобщения (SMS)

75213

64212200-7

EMS услуги – изпращане и получаване на
подобрени съобщения (EMS)

Превоз на поща по земя (1) и по въздух
71235, 7321

5

Услуги, свързани с далекосъобщения
752

15.3.2008 г.
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75213

64212300-8

MMS услуги – изпращане и получаване на
мултимедийни съобщения (MMS)

75213

64212400-9

WAP услуги – протокол за безжични приложения (WAP)

75213

64212500-0

GPRS услуги – oбща радиосистема с пакетна
комутация (GPRS)

75213

64212600-1

EDGE услуги – метод за увеличаване на
пропускателната способност на GSM мрежата
(разширен GPRS)

75213

64212700-2

UMTS услуги – (универсална мобилна телекомуникационна система UTMS)

75213

64212800-3

Услуги за предоставяне на публичен телефон

75213

64212900-4

Услуги за предоставане на предплатени телефонни карти

75221

64213000-2

Бизнес телефонни услуги по наети линии

75222

64214000-9

Бизнес телефонни услуги по собствена мрежа

75222

64214100-0

Услуги по даване под наем на сателитни връзки

75299

64214200-1

Услуги на телефонни номератори

75222

64214400-3

Услуги по даване под наем на наземни съобщителни мрежи

75211, 75212,
75221, 75222

64215000-6

IP телефонни услуги

75211, 75232

64216000-3

Електронни
услуги

75232

64216100-4

Електронни съобщения

75232

64216110-7

Услуги по електронен обмен на информация

75232

64216120-0

Услуги на електронната поща

75232

64216130-3

Телексни услуги

75232

64216140-6

Телеграфни услуги

75232

64216200-5

Електронни информационни услуги

75232

64216210-8

Информационни услуги с добавена стойност

75211

64216300-6

Услуги по предаване на текстова информация
(телетекст)

75221 до 75299

64220000-4

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

75250

64221000-1

Услуги по взаимно свързване на мрежи

75221 до
75232, 75250
до 75299

64222000-8

Услуги по свързване от вкъщи с работното място
чрез телефон, факс или модем

75291

64223000-5

Пейджинг

75292

64224000-2

Телеконферентни услуги

75299

64225000-9

Телекомуникационни услуги „въздух—земя“

75231, 75232

64226000-6

Услуги по предаване на данни между системи и
устройства (комбинация от телекомуникационни
и компютърни)

75260

64227000-3

75241, 75242

64228000-0

съобщения

и

информационни

Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN
( 2)

Услуги по разпръскване на телевизионни и
радиопрограми

L 74/254
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75241

64228100-1 (2)

Услуги по разпръскване на телевизионни програми

75242

64228200-2 (2)

Услуги по разпръскване на радиопрограми

75231

72318000-7

Услуги по предаване на данни

75430

72400000-4

Интернет услуги

75430

72410000-7

Услуги на доставчици

75430

72411000-4

Доставчици на интернет услуги (ISP)

75430

72412000-1

Доставчик на услуги за електронна поща

75430

72413000-8

Услуги по уебдизайн

75430

72414000-5

Доставчици на машини за търсене в Интернет

75430

72415000-2

Услуги за хостинг на уебстраници

75430

72416000-9

Доставчици на услуги с приложни програми

75490

72417000-6

Имена на интернет домейни

75231,75232

72700000-7

Услуги, свързани с компютърни мрежи

75231,75232

72710000-0

Услуги, свързани с локални мрежи

75231,75232

72720000-3

Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на
голямо разстояние

81000

66000000-0

Финансови и застрахователни услуги

81100

66100000-1 (3)

Услуги в областта на банковото и застрахователно дело

81100

66110000-4 (3)

Услуги в областта на банковото дело

81111 до 81114

66111000-1 (3)

Услуги на централната банка

81115, 81116,
81119

66112000-8 (3)

Услуги по приемане и администриране на
депозити

81131 до 81139

66113000-5 (3)

Услуги по предоставяне на кредит

81139

66113100-6 (3)

Услуги по микрокредитиране

81120

66114000-2

( 3)

81119

66115000-9 (3)

Услуги за международни парични преводи

81199

66120000-7 (3)

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с
тях услуги

81199

66121000-4 (3)

Консултантски услуги по сливания и придобивания на капитал

81199

66122000-1 (3)

Услуги по корпоративни финанси и рискови
капиталовложения

81321 до 81329

66130000-0 (3)

Брокерски услуги с ценни книжа и управление
на фондове

81321

66131000-7 (3)

Брокерски услуги с инструменти на паричния
пазар

Финансови услуги:
а)

застрахователни услуги

б)

банкови и инвестиционни услуги (3)

ex 81, 812, 814

Услуги по финансов лизинг

15.3.2008 г.
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66131100-8 (3)

Услуги на инвестиционни осигурителни фондове

3

Брокерски услуги със стоки

3

66132000-4 ( )

81322, 81329

66133000-1 ( )

Брокерски услуги, свързани с клиринг и разплащане

81191 до
81193, 81212,
81319, 81323

66140000-3 (3)

Услуги по управление на „портфейли“ от ценни
книжа

81212

66141000-0 (3)

Услуги по управление на самостоятелни осигурителни фондове

81311 до 81319

66150000-6 (3)

Административни услуги, свързани с финансовите пазари

81311

66151000-3 (3)

Услуги по управление на финансови пазари,
различни от съответните услуги на органите на
държавната власт

81311

66151100-4 (3)

Услуги за продажба на дребно посредством
електронен пазар

81312

66152000-0 (3)

Услуги по регулиране на финансови пазари

81191 до
81193, 81319

66160000-9

(3)

Посреднически услуги на попечителски фондове
и съхранение на ценни книжа

81191 до 81193

66161000-6 (3)

Посреднически услуги на попечителски фондове

81319

66162000-3 (3)

Услуги по съхранение на ценни книжа

( 3)

81332, 81339

66170000-2

81332

66171000-9 (3)

Финансови консултантски услуги

81339

66172000-6 (3)

Финансови транзакции и услуги на клирингови
къщи

81333

66180000-5 (3)

Услуги по обмяна на чужда валута и управление
на налични парични средства

81331

66190000-8 (3)

Посреднически услуги по заеми

81331

66500000-5

Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове

81331

66510000-8

Застрахователни услуги

81211

66511000-5

Животозастраховане

81291

66512000-2

Застраховки „Злополука“ и „Заболяване“

81291

66512100-3

Застраховка „Злополука“

81291

66512200-4

Застраховка „Заболяване“

81291

66512210-7

Доброволна застраховка „Заболяване“

81291

66512220-0

Медицинска застраховка

81299, 81295

66513000-9

Услуги по застраховка на правна защита и
услуги, свързани с пълнорисково застраховане

81299

66513100-0

Застраховка на правни разноски

81295

66513200-1

Пълнорисково
обекти

81292 до 81294

66514000-6

Услуги по застраховка на товари по време на
превоз и услуги, свързани с транспортно застраховане

81292 до 81294

66514100-7

Услуги, свързани с транспортно застраховане

81292

66514110-0

Услуги по застраховане на сухопътни превозни
средства

Финансови консултантски услуги, финансови
транзакции и услуги на клирингови къщи

застраховане

на

строителни
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81293

66514120-3

Услуги по застраховане на релсови превозни
средства, летателни апарати и плавателни съдове

81293

66514130-6

Услуги по застраховане на релсови превозни
средства

81293

66514140-9

Услуги по застраховане на летателни апарати

81293

66514150-2

Услуги по застраховане на кораби

81294

66514200-8

Застраховка на товари по време на превоз

81292 до 81299

66515000-3

Услуги по застраховане на щети или загуби на
имущество

81295

66515100-4

Застраховка „Пожар“

81291 до 81299

66515200-5

Застраховка „Щети на имущество“

81296, 81299

66515300-6

Застраховка на разни финансови загуби

81299

66515400-7

Застраховка с покритие на разходи, произтичащи
от лошо време

81296

66515410-0

Застраховка на финансови загуби

81296

66515411-7

Застраховка на парични загуби

81292, 81293,
81297

66516000-0

Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства

81292

66516100-1

Застраховка „Гражданска отговорност“ на сухопътни превозни средства

81293

66516200-2

Застраховка „Гражданска отговорност“ на летателни апарати

81293

66516300-3

Застраховка „Гражданска отговорност“ на кораби

81297

66516400-4

Застраховка „Обща гражданска отговорност“

81299

66516500-5

Застраховка „Професионална отговорност“

81299

66517000-7

Застраховане на кредити и гаранции

81299

66517100-8

Застраховане на кредити

81299

66517200-9

Застраховане на гаранции

81299

66517300-0

Застраховане на управление на рискове

81401

66518000-4

Услуги на застрахователни брокери и агенти
(помощници)

81401

66518100-5

Услуги на застрахователни брокери

81401

66518200-6

Услуги на застрахователни агенти (помощници)

81409

66518300-7

Услуги по уреждане на застрахователни претенции и обезщетения на застрахованите

81299, 81402
до 81405

66519000-1

Услуги по осигуряване на технически инсталации, допълнително осигуряване, при загуби при
търговски сделки, при актюерски услуги и
услуги по спасителни работи

81299

66519100-2

Услуги по застраховане на платформи за добив на
нефт и газ

81299

66519200-3

Услуги по застраховане на технически съоръжения

81299

66519300-4

Спомагателни застрахователни услуги

81402

66519310-7

Консултантски услуги в областта на застраховането
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81403

66519400-5

Услуги по ликвидиране на щети по настъпили
аварии

81403

66519500-6

Услуги по ликвидиране на щети по настъпили
други застрахователни събития

81404

66519600-7

Услуги, отнасящи се до изчисляване на застрахователните рискове и премии

81405

66519700-8

Административни услуги по спасяване на имущество, различни от подобни услуги при
корабокрушение

81211, 81212,
81402, 81405

66520000-1

Пенсионни услуги

81211

66521000-8

Услуги на осигурителни фондове, свързани с
индивидуално осигуряване

81212

66522000-5

Услуги на осигурителни фондове, свързани с
групово осигуряване

81402

66523000-2

Консултантски услуги в областта на осигуряването чрез самостоятелни фондове

81405

66523100-3

Услуги по управление на осигуряването чрез
самостоятелни фондове

81119, 81339

66600000-6

Услуги по управление на активи

81211, 81292
до 81299

66700000-7

Презастрахователни услуги

81211

66710000-0

Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховането

81291

66720000-3

Презастрахователни услуги, свързани със застраховки „Злополука“ и „Заболяване“

84250, 84500

50310000-1

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска
техника

84500

50311000-8

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска
и счетоводна техника

84500

50311400-2

Услуги по поддържане и ремонт на сметачни и
счетоводни машини

84250, 84500

50312000-5

Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника

84500

50312100-6

Услуги по поддържане и ремонт на централни
процесорни блокове

84500

50312110-9

Услуги по поддържане на централни процесорни
блокове

84500

50312120-2

Услуги по ремонт на централни процесорни
блокове

84500

50312200-7

Услуги по поддържане и ремонт на миникомпютри

84500

50312210-0

Услуги по поддържане на миникомпютри

84500

50312220-3

Услуги по ремонт на миникомпютри

84500

50312300-8

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване
за компютърна мрежа

84500

50312310-1

Услуги по поддържане на оборудване за компютърна мрежа

84500

50312320-4

Услуги по ремонт на оборудване за компютърна
мрежа

84500

50312400-9

Услуги по поддържане и ремонт на микрокомпютри

84500

50312410-2

Услуги по поддържане на микрокомпютри

84500

50312420-5

Услуги по ремонт на микрокомпютри

84500

50312600-1

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване
за информационни технологии

Компютърни услуги и свързани с тях услуги
84
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84500

50312610-4

Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии

84500

50312620-7

Услуги по ремонт на оборудване за информационни технологии

84500

50313000-2

Услуги по поддържане и ремонт на репрографски
(за размножаване и копиране на документи)
машини

84500

50313100-3

Услуги по ремонт на фотокопирни апарати

84500

50313200-4

Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

84500

50314000-9

Услуги по ремонт и поддържане на телекопиращи (факсимилни) устройства

84500

50315000-6

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни
секретари

84500

50316000-3

Услуги по поддържане и ремонт на машини за
автоматично издаване на билети

84500

50317000-0

Услуги по поддържане и ремонт на машини за
проверка на билети

84250, 84500

50320000-4

Услуги по ремонт и поддържане на персонални
компютри

84500

50321000-1

Услуги по ремонт на персонални компютри

84500

50322000-8

Услуги по поддържане на персонални компютри

84500

50323000-5

Услуги по поддържане и ремонт на периферни
компютърни устройства

84500

50323100-6

Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства

84500

50323200-7

Услуги по ремонт на периферни компютърни
устройства

84250, 84500

50324000-2

Услуги по оказване на техническа помощ,
свързана с персонални компютри

84250

50324100-3

Услуги по поддържане на компютърни системи

84500

50324200-4

Услуги по профилактично поддържане на персонални компютри

84000

72000000-5

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

84100, 84990

72100000-6

Консултантски услуги по хардуер

84100

72110000-9

Консултантски услуги, свързани с избор на
хардуер

84990

72120000-2

Консултантски услуги по възстановяване на
хардуер в случай на отказ

84100

72130000-5

Консултантски услуги по оборудване на компютърни зали

84100

72140000-8

Консултантски услуги по приемни изпитвания
на хардуер

84100

72150000-1

Консултантски услуги по компютърен одит и
консултантски услуги по хардуер

84210 до
84250, 84990

72200000-7

Програмиране
услуги

84240

72210000-0

Услуги по програмиране на софтуерни пакети

84240

72211000-7

Услуги по програмиране на системен софтуер и
потребителски софтуерни средства

84240

72212000-4

Услуги по програмиране на приложен софтуер

84240

72212100-0

Услуги по разработване на софтуер за индустрията

84240

72212110-3

Услуги по разработване на софтуер за търговски
обекти (POS)

и

софтуерни

консултантски
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84240

72212120-6

Услуги по разработване на софтуер за управление
на полети

84240

72212121-3

Услуги по разработване на софтуер за контрол на
въздушния трафик

84240

72212130-9

Услуги по разработване на софтуер за наземна
поддръжка и тестове за авиацията

84240

72212131-6

Услуги по разработване на софтуер за наземна
поддръжка за авиацията

84240

72212132-3

Услуги по разработване на софтуер за технически
изпитания за авиацията

84240

72212140-2

Услуги по разработване на софтуер за контрол на
железопътния трафик

84240

72212150-5

Услуги по разработване на софтуер за управление
на технологични процеси

84240

72212160-8

Услуги по разработване на софтуер за библиотеки

84240

72212170-1

Услуги по разработване на софтуер за съответствие

84240

72212180-4

Услуги по разработване на медицински софтуер

84240

72212190-7

Услуги по разработване на образователен софтуер

84240

72212200-1

Услуги по разработване на софтуер за работа в
мрежи Интернет и Интранет

84240

72212210-4

Услуги по разработване на софтуер за работа в
мрежа

84240

72212211-1

Услуги по разработване на софтуер за свързване
на платформи

84240

72212212-8

Услуги по разработване на софтуер за сървър с
многодисково оптично устройство с автоматична
смяна на дисковете

84240

72212213-5

Услуги по разработване на софтуер за разширяване на възможностите на операционната система

84240

72212214-2

Услуги по разработване на софтуер за повишаване на капацитета на операционната система

84240

72212215-9

Услуги по разработване на софтуер за мрежови
програмисти

84240

72212216-6

Услуги по разработване на софтуер за емулация
на терминали за свързване в мрежа

84240

72212217-3

Услуги по разработване на софтуер за обработка
на транзакции

84240

72212218-0

Услуги по разработване на софтуер за управление
на лицензии

84240

72212219-7

Услуги по разработване на други видове софтуер
за управление на мрежи

84240

72212220-7

Услуги по разработване на софтуер за управление
на Интернет и Интранет

84240

72212221-4

Услуги по разработване на софтуер за навигация
в Интернет
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84240

72212222-1

Услуги по разработване на софтуер за мрежови
сървъри

84240

72212223-8

Услуги по разработване на софтуер за електронна
поща

84240

72212224-5

Услуги по разработване на софтуер за редактиране на интернет страници

84240

72212300-2

Услуги по разработване на софтуер за създаване
на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността

84240

72212310-5

Услуги по разработване на софтуер за създаване
на документи

84240

72212311-2

Услуги по разработване на софтуер за управление
на документи

84240

72212312-9

Услуги по разработване на софтуер за електронни
публикации

84240

72212313-6

Услуги по разработване на софтуер за оптично
разпознаване на символи (OCR)

84240

72212314-3

Услуги по разработване на софтуер за гласово
разпознаване

84240

72212315-0

Услуги по разработване на софтуер за настолна
издателска дейност

84240

72212316-7

Услуги по разработване на софтуер за презентации

84240

72212317-4

Услуги по разработване на софтуер за текстообработка

84240

72212318-1

Услуги по разработване на софтуер за скенери

84240

72212320-8

Услуги по разработване на софтуер за чертане и
обработка на изображения

84240

72212321-5

Услуги по разработване на софтуер за автоматизирано проектиране с компютър (CAD)

84240

72212322-2

Услуги по разработване на софтуер за графични
приложения

84240

72212323-9

Услуги по разработване на софтуер за автоматизирано производство (CAM)

84240

72212324-6

Услуги по разработване на софтуер за създаване
на диаграми

84240

72212325-3

Услуги по разработване на софтуер за създаване
на формуляри

84240

72212326-0

Услуги по разработване на софтуер за картография

84240

72212327-7

Услуги по разработване на софтуер за чертане и
рисуване

84240

72212328-4

Услуги по разработване на софтуер за обработка
на изображения

84240

72212330-1

Услуги по разработване на софтуер за планиране
и повишаване на ефективността

84240

72212331-8

Услуги по разработване на софтуер за управление
на проекти

84240

72212332-5

Услуги по разработване на софтуер за планиране
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84240

72212333-2

Услуги по разработване на софтуер за управление
на кореспонденция

84240

72212400-3

Услуги по разработване на софтуер за търговски
и персонални транзакции

84240

72212410-6

Услуги по разработване на софтуер за управление
на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации

84240

72212411-3

Услуги по разработване на софтуер за управление
на инвестициите

84240

72212412-0

Услуги по разработване на софтуер за изготвяне
на данъчни декларации

84240

72212420-9

Услуги по разработване на софтуер за управление
на съоръжения и услуги по разработване на
софтуерни комплекти

84240

72212421-6

Услуги по разработване на софтуер за управление
на съоръжения

84240

72212422-3

Услуги по разработване на софтуерни комплекти

84240

72212430-2

Услуги по разработване на софтуер за управление
на инвентар

84240

72212440-5

Услуги по разработване на софтуер за финансови
анализи и счетоводство

84240

72212441-2

Услуги по разработване на софтуер за финансови
анализи

84240

72212442-9

Услуги по разработване на софтуер за финансови
системи

84240

72212443-6

Услуги по разработване на софтуер за счетоводство

84240

72212445-0

Услуги по разработване на софтуер за управление
на връзките с клиентите

84240

72212450-8

Услуги по разработване на софтуер за управление
на работното време и човешките ресурси

84240

72212451-5

Услуги по разработване на софтуер за планиране
на ресурсите в предприятието

84240

72212460-1

Услуги по разработване на аналитичен, научноизследователски, математически софтуер или
на софтуер за прогнозиране

84240

72212461-8

Услуги по разработване на аналитичен или
научноизследователски софтуер

84240

72212462-5

Услуги по разработване на математически софтуер или на софтуер за прогнозиране

84240

72212463-2

Услуги по разработване на статистически софтуер

84240

72212470-4

Услуги по разработване на софтуер за търгове

84240

72212480-7

Услуги по разработване на софтуер за продажби,
маркетинг и икономическо разузнаване (BI)

84240

72212481-4

Услуги по разработване на софтуер за продажби
или маркетинг

84240

72212482-1

Услуги по разработване на софтуер за икономическо разузнаване (BI)
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84240

72212490-0

Услуги по разработване на софтуер за доставки

84240

72212500-4

Услуги по разработване на софтуер за комуникация и мултимедия

84240

72212510-7

Услуги по разработване на софтуер за комуникация

84240

72212511-4

Услуги по разработване на софтуер за настолна
комуникация

84240

72212512-1

Услуги по разработване на софтуер за гласов
отговор в интерактивен режим

84240

72212513-8

Услуги по разработване на софтуер за модеми

84240

72212514-5

Услуги по разработване на софтуер за отдалечен
достъп

84240

72212515-2

Услуги по разработване на софтуер за видеоконференции

84240

72212516-9

Услуги по разработване на софтуер за обмен

84240

72212517-6

Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ)

84240

72212518-3

Услуги по разработване на софтуер за емулация

84240

72212519-0

Услуги по разработване на софтуер за разпределение на паметта

84240

72212520-0

Услуги по разработване на софтуер за мултимедия

84240

72212521-7

Услуги по разработване на софтуер за обработка
на музика или звук

84240

72212522-4

Услуги по разработване на софтуер за виртуална
клавиатура

84240

72212600-5

Услуги по разработване на софтуер за бази данни
и на операционен софтуер

84240

72212610-8

Услуги по разработване на софтуер за бази данни

84240

72212620-1

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за централен компютър (мейнфрейм)

84240

72212630-4

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за миникомпютър

84240

72212640-7

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за микрокомпютър

84240

72212650-0

Услуги по разработване на софтуер, представляващ операционна система за персонален компютър (PC)

84240

72212660-3

Услуги по разработване на софтуер за групиране
на данни

84240

72212670-6

Услуги по разработване на софтуер за операционни системи за управление в реално време

84240

72212700-6

Услуги по разработване на софтуер за обслужващи цели

84240

72212710-9

Услуги по разработване на софтуер за създаване
на резервни копия или за възстановяване на
данни
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84240

72212720-2

Услуги по разработване на софтуер за кодиране с
баркод

84240

72212730-5

Услуги по разработване на софтуер за защита

84240

72212731-2

Услуги по разработване на софтуер за защита на
файлове

84240

72212732-9

Услуги по разработване на софтуер за защита на
данни

84240

72212740-8

Услуги по разработване на софтуер за превод от
чужди езици

84240

72212750-1

Услуги по разработване на софтуер за зареждане
на запаметяващи носители

84240

72212760-4

Услуги по разработване на софтуер за защита от
вируси

84240

72212761-1

Услуги по разработване на антивирусен софтуер

84240

72212770-7

Услуги по разработване на обслужващ софтуер с
общо предназначение, за компресиране на
файлове и за отпечатване

84240

72212771-4

Услуги по разработване на обслужващ софтуер с
общо предназначение

84240

72212772-1

Услуги по разработване на обслужващ софтуер за
отпечатване

84240

72212780-0

Услуги по разработване на софтуер за администриране на системи, управление на записа на
данни и управление на съдържание

84240

72212781-7

Услуги по разработване на софтуер за системно
администриране

84240

72212782-4

Услуги по разработване на софтуер за управление
на записа на данни

84240

72212783-1

Услуги по разработване на софтуер за управление
на съдържание

84240

72212790-3

Услуги по разработване на софтуер за проверка
на версиите

84240

72212900-8

Услуги по разработване на други видове софтуер
и операционни системи

84240

72212910-1

Услуги по разработване на софтуер за компютърни игри, създаване на родословно дърво и за
скрийнсейвъри

84240

72212911-8

Услуги по разработване на софтуер за компютърни игри

84240

72212920-4

Услуги по разработване на софтуер за автоматизация в офиса

84240

72212930-7

Услуги по разработване на софтуер за обучение и
развлечение

84240

72212931-4

Услуги по разработване на софтуер за обучение

84240

72212932-1

Услуги по разработване на софтуер за развлечение

84240

72212940-0

Услуги по разработване на софтуер за проектиране на шаблони и изготвяне на календари
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84240

72212941-7

Услуги по разработване на софтуер за проектиране на шаблони

84240

72212942-4

Услуги по разработване на софтуер за изготвяне
на календари

84240

72212960-6

Услуги по разработване на драйверен и системен
софтуер

84240

72212970-9

Услуги по разработване на софтуер за печатници

84240

72212971-6

Услуги по разработване на софтуер за съставяне
на адресни книги

84240

72212972-3

Услуги по разработване на софтуер за етикетиране

84240

72212980-2

Услуги по разработване на софтуер за езици и
средства за програмиране

84240

72212981-9

Услуги по разработване на софтуер за компилиране

84240

72212982-6

Услуги по разработване на софтуер за конфигуриране

84240

72212983-3

Услуги по разработване на развоен софтуер

84240

72212984-0

Услуги по разработване на софтуер за тестване на
програми

84240

72212985-7

Услуги по разработване на софтуер за отстраняване на грешки (дебъгване)

84240

72212990-5

Услуги по разработване на софтуер за електронни
таблици и за разширяване на функционалните
възможности

84240

72212991-2

Услуги по разработване на софтуер за електронни
таблици

84210 до 84250

72220000-3

Системни и технически консултантски услуги

84220

72221000-0

Консултантски услуги по бизнес анализи на
експлоатацията на системата

84210, 84220

72222000-7

Услуги по стратегически анализ и планиране на
компютърни системи и информационни технологии

84220

72222100-8

Услуги по стратегически анализ на компютърни
системи и информационни технологии

84210

72222200-9

Услуги по планиране на компютърни системи и
информационни технологии

84220

72222300-0

Услуги, свързани с информационни технологии

84220

72223000-4

Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии

84220 до 84240

72224000-1

Консултантски услуги по управление на компютърни проекти

84240

72224100-2

Услуги по планиране на внедряването на системи

84230

72224200-3

Услуги по планиране на процедурите по осигуряване на качеството на системите

84230

72225000-8

Услуги по оценяване и анализ на процедурите по
осигуряване на качеството на системите

84240

72226000-5

Консултантски услуги по приемни изпитвания
на системен софтуер

84220

72227000-2

Консултантски услуги, свързани с интегриране
на софтуер
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84220

72228000-9

Консултантски услуги, свързани с интегриране
на хардуер

84230

72230000-6

Услуги по разработване на поръчков (клиентски)
софтуер

84230

72231000-3

Разработване на софтуер за военни приложения

84230

72232000-0

Разработване на софтуер за обработка на транзакции и друг поръчков (клиентски) софтуер

84210, 84220,
84240

72240000-9

Системен анализ и програмни услуги

84220

72241000-6

Услуги по специфициране на цели на критични
проекти

84240

72242000-3

Услуги по моделиране на проекти

84240

72243000-0

Услуги по програмиране

84240

72244000-7

Услуги по изработване на прототип

84220, 84240

72245000-4

Услуги на договорна основа по системен анализ и
програмиране

84210

72246000-1

Консултантски услуги по компютърни системи

84240, 84250

72250000-2

Услуги по поддържане на системи и оказване на
помощ

84250

72251000-9

Услуги по възстановяване на софтуер след отказ

84250

72252000-6

Услуги по компютърно архивиране

84250

72253000-3

Услуги в помощ на потребителите и поддържане
на системи

84250

72253100-4

Услуги в помощ на потребителите

84250

72253200-5

Поддържане на системи

84240, 84250

72254000-0

Услуги по тестване на софтуер

84240

72254100-1

Услуги по изпитване на системи

84210 до
84250, 84990

72260000-5

Услуги, свързани със софтуерни продукти

84250

72261000-2

Услуги по оказване на помощ, свързана със
софтуерните продукти

84240

72262000-9

Услуги по разработване на софтуер

84240

72263000-6

Услуги по инсталиране на софтуерни продукти

84990

72264000-3

Услуги по възпроизвеждане на софтуерни продукти

84240

72265000-0

Услуги по конфигурация на софтуерни продукти

84210

72266000-7

Консултантски услуги, свързани със софтуерни
продукти

84250

72267000-4

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

84250

72267100-0

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

84250

72267200-1

Услуги по ремонт на софтуер на информационните технологии

84990

72268000-1

Услуги по доставка на софтуерни продукти

84250,84310 до
84400, 84990

72300000-8

Услуги по предаване и обработка на данни

84250, 84310
до 84390,
84990

72310000-1

Услуги по обработка на данни
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84320, 84330

72311000-8

Компютърни услуги по табулиране

84320

72311100-9

Услуги по конвертиране на данни

84320

72311200-0

Услуги по пакетна обработка на информацията

84330

72311300-1

Компютърни услуги по обработка в режим на
времеделение

84310

72312000-5

Услуги по компютърно въвеждане на данни

84310

72312100-6

Услуги по подготовка на данни

84310

72312200-7

Услуги по оптично разпознаване на символи

84310

72313000-2

Услуги по събиране на данни

84310

72314000-9

Услуги по събиране и сортиране на данни

84250, 84390

72315000-6

Услуги по управление и оказване на помощ,
свързана с мрежи за предаване на данни

84250, 84390

72315100-7

Услуги по оказване на помощ, свързана с
компютърни мрежи

84390

72315200-8

Услуги по управление на компютърни мрежи

84320

72316000-3

Услуги по анализ на данни

84390

72317000-0

Услуги по съхраняване на данни

84310, 84320

72319000-4

Услуги по доставка на данни

84400

72320000-4

Услуги, свързани с бази данни

84400

72321000-1

Услуги, свързани с бази данни с добавена
стойност

84400

72322000-8

Услуги по управление на данни

84400

72330000-2

Услуги по стандартизация и класификация на
съдържание и данни

84240

72420000-0

Услуги по интернет разработка

84240

72421000-7

Услуги по разработване на приложения клиенти
за Интернет или Интранет

84240

72422000-4

Услуги по разработване на приложения-сървъри
за Интернет или Интранет

84240

72500000-0

Услуги, свързани с използване на компютри

84100 до 84990

72510000-3

Услуги по управление, свързани с използване на
компютри

84210 до 84250

72511000-0

Услуги, свързани със софтуерни продукти за
управление на мрежа

84990

72512000-7

Услуги по управление на документи

84100 до 84990

72513000-4

Услуги, свързани с офис автоматизацията

84990

72514000-1

Услуги по управление на компютърни системи

84990

72514100-2

Услуги по управление на средства, изискващи
компютърни дейности

84990

72514200-3

Услуги по управление на средства за разработване на компютърни системи

84990

72514300-4

Услуги по управление на средства за поддръжане
на компютърни системи

84250, 845

72540000-2

Услуги, свързани с увеличаване на възможностите на компютри

84250, 845

72541000-9

Услуги, свързани с разширение на компютърна
конфигурация
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84250, 845

72541100-0

Услуги, свързани с разширение на памет

84100 до 84990

72590000-7

Професионални компютърни услуги

84990

72591000-4

Разработка на договори за ниво на обслужване

84100 до 84990

72600000-6

Услуги по оказване на помощ и консултации в
областта на компютърните системи

84100 до 84990

72610000-9

Услуги по оказване на помощ в областта на
компютърните системи

84100 до 84990

72611000-6

Услуги по оказване на техническа помощ в
областта на компютърните системи

84250, 845

72800000-8

Услуги по компютърен одит и компютърно
тестване

84220, 84990

72810000-1

Услуги по компютърен одит

84100, 84240

72820000-4

Услуги по тестване на компютри

84100, 84240

72900000-9

Услуги за създаване на резервни копия и услуги
по конвертиране на каталози

84250

72910000-2

Услуги по дублиране на данни, свързани със
съхранението им

84250

72920000-5

Информационни услуги по конвертиране на
каталози

84990

79342410-4

Електронни тръжни услуги

85101 до
85109, 85201
до 85209,
85300

73000000-2 (4)

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

85101 до
85109, 85201
до 85209,
85300

73100000-3

Научни изследвания и експериментални разработки

85101 до
85109, 85201
до 85209,
85300

73110000-6

Научни изследвания

85101 до
85109, 85300

73111000-3

Научни изследвания в областта на естествените,
медицинските, селскостопанските и техническите науки

85102

73112000-0

Научни изследвания в областта на химията и
биологията

85101 до
85109, 85201
до 85209,
85300

73120000-9

Експериментални разработки

85101 до 85300

73300000-5

Проектиране и изпълнение в областта на
научните изследвания и експерименталните разработки

85102, 85103

73400000-6

Услуги, свързани с научни изследвания и
разработки в областта на матералите, използвани
за целите на безопасността и отбраната

85102, 85103,
85300

73410000-9

Военни изследвания и разработки

85103, 85300

73420000-2

Предварително проучване за техническа осъществимост и технологична демонстрация

85102, 85103

73421000-9

Разработване но оборудване за целите на безопасността

85102, 85103

73422000-6

Разработване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

85103

73423000-3

Разработване на военни превозни средства

Услуги, свързани с научни изследвания и
разработки (4)
85
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85103

73424000-0

Разработване на военни кораби

85102, 85103

73425000-7

Разработване на военни самолети, ракети и
космически кораби

85103, 85300

73426000-4

Разработване на военни електронни системи

85300

73430000-5

Изпитване и оценка

85103

73431000-2

Изпитване и оценка на оборудване за целите на
сигурността

85102, 85103

73432000-9

Изпитване и оценка на огнестрелни оръжия и
боеприпаси

85103

73433000-6

Изпитване и оценка на военни превозни средства

85103

73434000-3

Изпитване и оценка на военни кораби

85102, 85103

73435000-0

Изпитване и оценка на военни самолети, ракети
и космически кораби

85103

73436000-7

Изпитване и оценка на военни електронни
системи

86000

79000000-4

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране,
набиране на персонал, печат и охрана

86200, 86300

79200000-6

Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации

86211 до 86220

79210000-9

Счетоводни и одиторски услуги

86212, 86213,
86219

79211000-6

Счетоводни услуги

86219, 86220

79211100-7

Отчетни услуги

86219

79211110-0

Услуги по управление на платежна ведомост

86220

79211120-3

Услуги по обработка на първични счетоводни
документи

86213

79211200-8

Услуги по съставяне на финансови отчети

86211, 86212

79212000-3

Одиторски услуги

86211

79212100-4

Услуги по финансов одит

86211

79212110-7

Услуги, свързани с оценяване на корпоративното
управление

86211

79212200-5

Услуги по вътрешен одит

86211

79212300-6

Услуги по законен одиторски контрол

86211

79212400-7

Услуги по проверка срещу злоупотреби

86212

79212500-8

Услуги по проверка на отчетността

86300

79220000-2

Данъчни услуги

86300

79221000-9

Данъчни консултации

86300

79222000-6

Услуги по изготвяне на данъчни декларации

86300

79223000-3

Услуги, предоставени от митнически посредник

Услуги по счетоводство, одит и водене на
счетоводни книги
862
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864
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86000

79000000-4

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране,
набиране на персонал, печат и охрана

86401, 86402

79300000-7

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на
общественото мнение и статистика

86401

79310000-0

Услуги по проучване на пазари

86401, 86402

79311000-7

Услуги, свързани с проучвания

86401, 86402

79311100-8

Услуги по проектиране на проучвания

86401, 86402

79311200-9

Услуги, свързани с провеждането на проучвания

86401, 86402

79311210-2

Услуги по телефонно анкетно проучване

86401, 86402

79311300-0

Услуги по анализ на резултатите от анкетни
проучвания

86401

79311400-1

Икономически изследвания

86401

79311410-4

Оценка на икономическото влияние

86401

79312000-4

Услуги по анализ на пазара

86401

79313000-1

Услуги по оценка на пазарни характеристики

86401

79314000-8

Технико-икономическо изследване

86401

79315000-5

Социални изследвания

86402

79320000-3

Услуги по изследване на общественото мнение

86401, 86402

79330000-6

Статистически услуги

86401

79342310-9

Изследване на потребителите

86401

79342311-6

Изследване на удовлетворението на потребителите

86401

79342400-7

Тръжни услуги

86509

73200000-4

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

86509

73210000-7

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

86509

73220000-0

Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки

86000

79000000-4

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране,
набиране на персонал, печат и охрана

86503

79342000-3

Маркетингови услуги

86503

79342100-4

Услуги, свързани с директен маркетинг

86503

79342300-6

Услуги за потребителите

86503

79342320-2

Услуги, свързани с обслужване на потребителите
след продажбата

86503

79342321-9

Програма за постоянни клиенти

86501 до 86739

79400000-8

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

Консултантски услуги, свързани с управление
(4) (5) и свързани с тях услуги
865, 866, 91270
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86501 до 86509

79410000-1

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

86501, 86509

79411000-8

Консултантски услуги по общо управление

86501, 86509

79411100-9

Консултантски услуги по развитие на стопанската дейност

86502

79412000-5

Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци

86503

79413000-2

Консултантски услуги по търговската дейност

86504

79414000-9

Консултантски услуги по управление на човешки
ресурси

86505, 86509

79415000-6

Консултантски услуги по управление на производството

86505, 86509

79415200-8

Консултантски услуги по проектиране на производството

86506

79416000-3

Услуги в областта на връзките с обществеността

86506

79416100-4

Услуги по управление на връзките с обществеността

86506

79416200-5

Консултантски услуги по връзки с обществеността

86509

79417000-0

Консултантски услуги, свързани с безопасност

86509

79418000-7

Консултантски услуги, свързани със закупуване

86509

79419000-4

Консултантски услуги, свързани с оценяване

86601, 86602

79420000-4

Услуги по управление

86601

79421000-1

Услуги по управление на проекти, без строителните

86601

79421100-2

Услуги по контрол на изпълнението на проекти,
без контрол по време на строителството

86601

79421200-3

Услуги по разработване на проекти, без строителните

86120, 91270

79422000-8 (5)

Услуги по уреждане на спорове, които нямат
юридически характер

86609

79430000-7

Услуги по управление на кризисни ситуации

86609

79910000-6

Услуги при управлението на холдингови компании

86505

79991000-7

Консултантски услуги по управление и контрол
на запасите

86609

98362000-8

Услуги по управление на пристанища

86700

71000000-8

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

86711 до 86754

71200000-0

Архитектурни и свързани с тях услуги

86711 до 86719

71210000-3

Проучвателни и предпроектни архитектурни
услуги

86711, 86712,
86714, 86719

71220000-6

Архитектурно проектиране

Архитектурни услуги, инженерингови услуги и
интегрирани инженерингови услуги; услуги по
градско благоустройство и ландшафтна архитектура; услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, свързани с
технически изпитания и анализи
867

15.3.2008 г.

BG

Директива
2004/18/
ЕО
Категория

Описание/№ на препратката по КОП

Официален вестник на Европейския съюз

КОП prov.

CPV

Код по КОП (*)

Код по CPV

L 74/271

Описание

86711, 86712,
86714, 86719

71221000-3

Архитектурно проектиране на сгради

86711, 86712,
86714, 86719

71222000-0

Архитектурно проектиране на външния изглед

86740

71222100-1

Услуги по картографиране на градските райони

86740

71222200-2

Услуги по картографиране на селските райони

86711, 86712,
86714, 86719

71223000-7

Архитектурни услуги, свързани със строителни
работи по разширяване на сгради

86711

71230000-9

Услуги по организиране на конкурси за изготвяне на архитектурен проект

86711 до 86741

71240000-2

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне
на планове и чертежи

86711

71241000-9

Проучване за осъществимост, консултантски
услуги, анализ

86712

71242000-6

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на
разходите

86712

71243000-3

Проектопланове (системи и интеграция)

86711 до 86713

71244000-0

Изчисляване на разходите, надзор над разходите

86712, 86714,
86719

71245000-7

Планове за одобрение, планове за изпълнение и
спецификации

86712

71246000-4

Определяне и вписване на необходимите за
конструкцията количества

86713, 86719

71247000-1

Контрол на строителните работи

86713, 86714,
86719

71248000-8

Контрол на проекта и документация

86711 до
86739, 86753,
86754

71250000-5

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

86711 до 86719

71251000-2

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради

86721 до 86739

71300000-1

Инженерни услуги в строителството

86711 до 86739

71310000-4

Консултантски инженерни и строителни услуги

86721, 86724,
86731, 86732

71311000-1

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

86721, 86724,
86731, 86732

71311100-2

Спомагателни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

86721, 86724,
86731

71311200-3

Консултантски услуги, свързани с транспортни
системи

86721

71311210-6

Технически препоръки и консултации по изграждане на автомагистрали

86721, 86724,
86731

71311220-9

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

86721, 86724,
86731

71311230-2

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на релсови пътища

86721, 86724,
86731

71311240-5

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на летища

86721

71311300-4

Технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура

86721 до
86729, 86733,
86739

71312000-8

Консултантски инженерни услуги в строителството

86721, 86729

71313000-5

Консултантски инженерни услуги по оценка на
въздействието на проекта върху околната среда
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86721, 86729

71313100-6

Консултантски услуги за борба с шума

86721, 86729

71313200-7

Консултантски услуги по вътрешна и външна
звукова изолация

86721, 86729

71313400-9

Оценка на въздействието върху околната среда за
строителството

86721, 86729

71313410-2

Оценка на рисковете и опасностите за целите за
строителството

86721, 86729

71313420-5

Екологични стандарти при строителство

86721, 86729

71313430-8

Оценка на екологичните показатели за строителство

86721, 86729

71313440-1

Услуги по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) за целите на строителството

86721, 86729

71313450-4

Мониторинг на околната среда за целите на
строителството

86721,86723 до
86726

71314000-2

Услуги, свързани с енергийни системи

86721, 86723
до 86726

71314100-3

Инженерни услуги, свързани с електрически
системи

86721, 86725

71314200-4

Инженерни услуги по управление на енергийни
системи

86721, 86725

71314300-5

Консултантски услуги по ефективност на електрически системи

86721, 86725

71314310-8

Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

86711 до
86723, 86727,
86733, 86739

71315000-9

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

86711 до
86723, 86727,
86733, 86739

71315100-0

Консултантски услуги по общо изграждане на
сгради (груб строеж)

86711 до
86723, 86727,
86733, 86739

71315200-1

Консултантски услуги, свързани със сгради

86711 до
86723, 86727,
86733, 86739

71315210-4

Консултантски услуги, свързани с инсталации в
сгради

86722, 86727

71315300-2

Проучвателни услуги, свързани със сгради

86711, 86721

71315400-3

Услуги по инспекция и контрол на сгради

86711, 86721

71315410-6

Инспектиране на вентилационната система

86721

71316000-6

Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

86712, 86721
до 86739

71317000-3

Консултантски услуги относно защита и контрол
при възникване на рискови ситуации

86721

71317100-4

Консултантски услуги относно защита и контрол
при пожар и експлозия

86712, 86721
до 86739

71317200-5

Услуги относно въздействието върху здравето и
безопасността

86721

71317210-8

Консултантски услуги относно въздействието
върху здравето и безопасността

86721

71318000-0

Съвети, препоръки и консултации по инженерни
въпроси

86721

71318100-1

Инженерни услуги, свързани с естествено и
изкуствено осветление на сгради

86721

71319000-7

Участие на експерти в съдебни спорове
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86721 до 86739

71320000-7

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

86721,86723,
86729

71321000-4

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради

86721, 86729

71321100-5

Услуги, свързани с икономическа обосновка на
проекта

86723

71321200-6

Услуги по проектиране и конструиране на
отоплителни инсталации

86721

71321300-7

Услуги по консултиране в областта на тръбопроводните инсталации

86721

71321400-8

Услуги по консултиране в областта на вентилационните инсталации

86721, 86724,
86731, 86732,
86739

71322000-1

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

86721,86724,886721,86724,8,86724,86731,86724,86731,886724,86731,8,86731,86732,86731,86732,8,86732,86739

71322100-2

Услуги по изчисляване на разходите за строителни работи на съоръжения

86726

71322200-3

Услуги по проектиране и конструиране на
тръбопроводи

86724

71322300-4

Услуги по проектиране и конструиране на
мостове

86724

71322400-5

Услуги по проектиране и конструиране на
язовири

86726

71322500-6

Услуги по проектиране и конструиране на
системи за контрол и управление на движението

86723 до 86726

71323000-8

Услуги по проектиране и конструиране на
строителни съоръжения с производствено предназначение

86723 до 86726

71323100-9

Услуги по проектиране и конструиране на
електроенергийни мрежи

86725

71323200-0

Услуги по проектиране и конструиране на заводи

86722 до 86739

71324000-5

Услуги по оценка на състояние

86722

71325000-2

Услуги по проектиране и конструиране на
основи

86722, 86723,
86725 до
86729, 86733,
86739

71326000-9

Спомагателни услуги, свързани със сгради

86726

71327000-6

Услуги по проектиране и конструиране на
носещи конструкции

86726

71328000-3

Услуги по проверка на проектирането на носещи
конструкции

86721 до 86739

71330000-0

Разнообразни инженерни услуги

86725

71331000-7

Инженерни услуги, свързани с глинеста промивка при сондиране

86729

71332000-4

Геоинженерни услуги

86722 до 86739

71333000-1

Машинни инженерни услуги

86722 до 86739

71334000-8

Електромашинни инженерни услуги

86721

71335000-5

Технически проучвания

86729,86739

71336000-2

Спомагателни инженерни услуги

86729

71337000-9

Инженерни услуги за борба с корозията

86731 до 86739

71340000-3

Комплексни инженерни услуги

86721 до
86739, 86751
до 86754

71350000-6

Инженерно ориентирани научни и технически
консултантски услуги
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86751

71351000-3

Геоложки, геофизични и други научни консултантски услуги

86751

71351100-4

Услуги по подготовка и анализ на проби от
ядково сондиране

86751

71351200-5

Геоложки и геофизични консултантски услуги

86751

71351210-8

Геофизични консултантски услуги

86751

71351220-1

Геоложки консултантски услуги

86751

71351300-6

Услуги, свързани с микропалеонтологични анализи

86751

71351400-7

Услуги по петрофизично разчитане (дешифриране)

86751

71351500-8

Услуги по проучване на почвата

86751

71351600-9

Услуги, свързани с метеорологични прогнози

86751

71351610-2

Метеорологични услуги

86751

71351611-9

Климатологични услуги

86751

71351612-6

Хидрометеорологични услуги

86751

71351700-0

Научно проучвателни услуги

86751

71351710-3

Геофизични проучвателни услуги

86751, 86721,
86711

71351720-6

Геофизични изследвания на археологични разкопки

86751

71351730-9

Геоложки проучвателни услуги

86751

71351800-1

Топографски услуги и услуги по определяне на
местоположението на подпочвени води

86751

71351810-4

Топографски услуги

86751, 86721,
86711

71351811-1

Топографски изследвания на археологични разкопки

86751

71351820-7

Услуги по определяне на местоположението на
подпочвени води

86751

71351900-2

Геоложки, океанографски и хидроложки услуги

86751

71351910-5

Геоложки услуги

86751

71351911-2

Фотогеоложки услуги

86751

71351912-9

Услуги в областта на стратиграфската геология

86751

71351913-6

Услуги в областта на геоложките проучвания

86751

71351914-3

Услуги в областта на археоложките проучвания

86751

71351920-2

Услуги в областта на океанографията и хидрологията

86751

71351921-2

Услуги в областта на океанография на устията

86751

71351922-2

Услиги в областта на физическата океанография

86751

71351923-2

Услуги в областта на батиметричните изследвания

86751

71351924-2

Услуги в областта на подводните проучвания

86752

71352000-0

Проучване на земните недра

86752

71352100-1

Сеизмични методи за проучване на земните
недра

86752

71352110-4

Сеизмографски методи за проучване на земните
недра

86752

71352120-7

Услуги по получаване на сеизмични данни
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86752

71352130-0

Услуги по събиране на сеизмични данни

86752

71352140-3

Услуги по обработка на сеизмични данни

86752

71352300-3

Магнитометрични методи за проучване на земните недра

86753

71353000-7

Топографо-геодезични измервания и заснемания

86753

71353100-8

Хидрографски методи и заснемане

86753

71353200-9

Услуги по оразмеряване

86754

71354000-4

Картографски услуги

86754

71354100-5

Услуги на цифровата картография

86754

71354200-6

Услуги на въздушната фотограметрия

86754

71354300-7

Изготвяне и обновление на кадастрални карти

86754

71354400-8

Изготвяне и обновление на хидрографски карти

86754

71354500-9

Услуги на морската картография

86754

71355000-1

Други картографски услуги

86754

71355100-2

Изготвяне и обновление на фотограметрични
карти

86754

71355200-3

Изготвяне и обновление на военнотопографски
карти

86721 до 86739

71356000-8

Технически услуги

86721 до 86739

71356100-9

Услуги по техническа проверка

86721 до 86739

71356200-0

Услуги по оказване на техническа помощ

86721 до 86739

71356300-1

Спомагателни технически услуги

86721 до 86739

71356400-2

Услуги по техническо планиране

86741, 86742

71400000-2

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

86741

71410000-5

Услуги по териториално и градоустройствено
планиране и развитие

86742

71420000-8

Услуги по паркова архитектура

86742

71421000-5

Услуги по естетично оформяне и озеленяване на
паркове

86711 до 86742

71500000-3

Услуги, свързани със строителството

86711, 86721

71510000-6

Проучвателни услуги по избора на участъка за
строеж

86713 до
86719, 86727

71520000-9

Строителен надзор

86713 до
86719, 86727

71521000-6

Строителен надзор по време на строителството

86711, 86721

71530000-2

Строителни консултантски услуги

86711 до 86742

71540000-5

Услуги по управление, свързани със строителството

86711 до 86742

71541000-2

Услуги по управление на проекти, свързани със
строителството

86729

71550000-8

Ковашки услуги

86761 до 86769

71600000-4

Услуги по технически изпитания, услуги по
анализ и консултантски услуги

86761

71610000-7

Изпитания и анализ на химичен състав и чистота
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86761 до 86769

71620000-0

Услуги, свързани с анализи

86761 до 86769

71621000-7

Услуги по технически анализ и консултантски
услуги

86761 до 86769

71630000-3

Услуги по технически изпитания и контрол

86764

71631000-0

Услуги по технически контрол и проверка

86764

71631100-1

Услуги по технически контрол и проверка на
машини

86764

71631200-2

Услуги по технически контрол на автомобили

86764

71631300-3

Услуги по технически контрол и проверка на
сгради

86764

71631400-4

Услуги по технически контрол и проверка на
строителни съоръжения

86764

71631420-0

Услуги по технически контрол и проверка на
морски съоръжения за безопасност

86764

71631430-3

Услуги по изпитания за непропускливост

86764

71631440-6

Услуги по контрол на дебита (пропускателната
способност)

86764

71631450-9

Услуги по технически контрол и проверка на
мостове

86764

71631460-2

Услуги по технически контрол и проверка на
язовири

86764

71631470-5

Услуги по технически контрол и проверка на
релсови пътища

86764

71631480-8

Услуги на пътна инспекция

86764

71631490-1

Услуги по инспекция на писти

86761 до
86763, 86769

71632000-7

Услуги по технически изпитания

86763

71632100-8

Услуги по технически изпитания на вентили и
клапани

86761 до
86763, 86769

71632200-9

Услуги по технически изпитания, които не
нарушават изследвания обект

86761 до
86763, 86769

71700000-5

Услуги по наблюдение и контрол

86761 до
86763, 86769

71730000-4

Услуги в областта на индустриалния контрол

86761 до
86763, 86769

71731000-1

Услуги в областта на индустриалния контрол на
качеството

86761 до 86769

71800000-6

Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

86761 до 86769

71900000-7

Лабораторни услуги

86713

79994000-8

Услуги по предоставяне на договори (архитектурен, инженерен, строителен)

86401, 86503,
86506, 87110
до 87190

79340000-9

Рекламни и маркетингови услуги

87110 до 87190

79341000-6

Рекламни услуги

87120

79341100-7

Услуги по планиране, създаване и разполагане на
рекламата

87120

79341200-8

Услуги по управление на рекламата

87120

79341400-0

Услуги, свързани с рекламни кампании

Рекламни услуги
871
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87120

79341500-1

Услуги за реклама по въздуха

87190

79342200-5

Услуги, свързани с промоции

82201 до 82206

70300000-4

Посреднически услуги на агенции за недвижими
имоти

82201 до
82203, 82205

70310000-7

Посреднически услуги по операции със сгради

82201, 82203

70311000-4

Посреднически услуги по операции с жилищни
сгради

82201, 82202,
82204, 82206

70320000-0

Посреднически услуги по операции със земя

82201, 82202

70321000-7

Посреднически услуги по даване под наем на
земя

82201, 82202,
82204, 82206

70322000-4

Посреднически услуги по операции с поземлени
имоти

82201, 82202

70330000-3

Посреднически услуги по управление на недвижими имоти

82201

70331000-0

Посреднически услуги
жилищни имоти

82201

70331100-1

Посреднически услуги по събиране на наема

82202

70332000-7

Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти

82202

70332100-8

Посреднически услуги по управление на земя

82202

70332200-9

Посреднически услуги по управление на търговски сгради

82202

70332300-0

Посреднически услуги по управление на промишлени сгради

82201

70333000-4

Посреднически услуги по управление на жилища

82203

70340000-6

Услуги, свързани с ползване на собственост за
определено време

94030

90911000-6

Услуги, свързани с почистването на жилищни и
други сгради, и прозорци

87403

90911100-7

Услуги по почистване на жилищни сгради

87401

90911200-8

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

87401

90911300-9

Услуги по почистване на прозорци

87401

90912000-3

Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи

94030

90913000-0

Услуги, свързани с почистването на цистерни и
резервоари

87401

90913100-1

Услуги по почистване на цистерни

87402

90913200-2

Услуги по почистване на резервоари

87409

90914000-7

Услуги по почистване на паркинги

87401 до 87409

90915000-4

Услуги по почистване на пещи и комини

87409

90919000-2

Услуги, свързани с почистването на канцеларии,
училищно и канцеларско оборудване

Услуги по почистване на сгради и услуги по
управление на частни имоти
874, 82201 до 82206

по

управление

на
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87409

90919200-4

Услуги по почистване на канцеларии

87409

90919300-5

Услуги по почистване на училища

87403

90921000-9

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

87409

90922000-6

Услуги по унищожаване на насекоми и други
паразити

87401 до 87409

90923000-3

Услуги по унищожаване на гризачи

87401 до 87409

90924000-0

Услуги по опушване с цел дезинфекция

88442

79800000-2

Печатни и други, свързани с печата услуги

88442

79810000-5

Услуги по печатане на печатни изделия

88442

79811000-2

Услуги, свързани с цифров печат

88442

79812000-9

Услуги, свързани с печатането на банкноти

88442

79820000-8

Услуги, свързани с печатането

88442

79821000-5

Спомагателни услуги, свързани с печатането

88442

79821100-6

Коректорски услуги

88442

79822000-2

Услуги по предпечатна подготовка

88442

79822100-3

Услуги по изработване на печатни форми

88442

79822200-4

Услуги по фотопечат

88442

79822300-5

Услуги по набор на текст

88442

79822400-6

Литографски услуги

88442

79822500-7

Услуги по графично проектиране

88442

79823000-9

Услуги по доставка на печатни издания

88442

79824000-6

Услуги по разпространение на печатни издания

88442

79970000-4

Други услуги, свързани с издателската дейност

88442

79971000-1

Услуги по подвързване и довършване на печатни
издания

88442

79971100-2

Услуги по довършване на печатни издания

88442

79971200-3

Услуги по подвързване на печатни издания

88442

79980000-7

Услуги по абонамент за вестници и периодични
издания

94020

50190000-3

Услуги по разрушаване на автомобили

94020

50229000-6

Услуги по разрушаване на подвижен железопътен състав

94020

50243000-0

Услуги по разрушаване на кораби

94000

90000000-7

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите
отпадъци, чистотата и околната среда

Услуги, свързани с издаване и отпечатване на
базата на такса или на базата на договореност
88 442

16

Услуги, свързани с поддръжка и почистване на
уличната мрежа и със сметосъбиране; канализационни и отводнителни услуги и свързани с
тях услуги
94
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94010

90400000-1

Услуги, свързани с отпадъчни води

94010

90410000-4

Услуги по премахване на отпадъчни води

94010

90420000-7

Услуги по третиране на отпадъчни води

94010

90430000-0

Услуги по отстраняване на отпадъчни води

94010

90440000-3

Услуги по третиране на утайници

94010

90450000-6

Услуги по третиране на септични ями

94010

90460000-9

Услуги по източване на утайници и септични
ями

94010

90470000-2

Услуги по почистване на канализационни тръби,
колектори или отводнителни канали

94010

90480000-5

Услуги по управление на канализационна и
отводнителна мрежа

94010

90481000-2

Експлоатация на пречиствателна станция

94010

90490000-8

Консултантски услуги по инспекция на канализационни тръби и пречистване на отпадъчни
води

94010

90491000-5

Услуги по инспекция на канализационни тръби,
колектори или отводнителни канали

86509

90492000-2

Консултантски услуги, свързани със съоръжения
за третиране на отпадъчни води

94020

90500000-2

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

94020

90510000-5

Отстраняване и третиране на битови отпадъци

94020

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

94020

90511100-3

Услуги по събиране на твърди отпадъци в
населените места

94020

90511200-4

Услуги по събиране на битови отпадъци

94020

90511300-5

Услуги по събиране на битови отпадъци по
домовете

94020

90511400-6

Услуги по събиране на смет

94020

90512000-9

Услуги по събиране на хартия

94020

90513000-6

Услуги по превозване на отпадъци

94020

90513100-7

Услуги по отстраняване на битови отпадъци

94020

90513200-8

Услуги по отстраняване на твърди отпадъци от
населените места

94020

90513300-9

Услуги по изгаряне на отпадъци

94020

90513400-0

Услуги по отстраняване на пепелта от изгарянето

94010

90513500-1

Услуги по третиране и отстраняване на течни
отлагания

94020

90513600-2

Услуги по отстраняване на утайки

94020

90513700-3

Услуги по транспортиране на утайки

94020

90513800-4

Услуги по обработване на утайки

94020

90513900-5

Услуги по премахване на утайки

94020

90514000-3

Услуги по преработване на битови отпадъци

94020

90520000-8

Услуги, свързани с радиоактивни, токсични,
медицински и опасни отпадъци
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94020

90521000-5

Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци

94020

90521100-6

Събиране на радиоактивни отпадъци

94020

90521200-7

Услуги по съхранение на радиоактивни отпадъци

94020

90521300-8

Услуги по обезвреждане на радиоактивни отпадъци

94020

90521400-9

Услуги по превозване на радиоактивни отпадъци

94020

90521410-2

Превоз на нискорадиоактивни отпадъци

94020

90521420-5

Превоз на среднорадиоактивни отпадъци

94020

90521500-0

Опаковане на радиоактивни отпадъци

94020

90521510-3

Опаковане на нискорадиоактивни отпадъци

94020

90521520-6

Опаковане на среднорадиоактивни отпадъци

94020

90522000-2

Услуги, свързани със замърсени почви

94020

90522100-3

Изгребване на замърсени почви

94020

90522200-4

Отстраняване на замърсени почви

94020

90522300-5

Специализирано третиране на замърсени почви

94020

90522400-6

Очистване и третиране на почви

94020

90523000-9

Услуги по отстраняване на токсични отпадъци,
без радиоактивни отпадъци и замърсени почви

94020

90523100-0

Услуги по унищожаване на въоръжение и
боеприпаси

94020

90523200-1

Услуги по обезвреждане на бомби, вкл. чрез
взривяване

94020

90523300-2

Услуги по миночистене

94020

90524000-6

Услуги, свързани с медицински отпадъци

94020

90524100-7

Услуги по събиране на отпадъци от болници и
други медицински заведения

94020

90524200-8

Услуги по третиране на отпадъци от болници и
други медицински заведения

94020

90524300-9

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

94020

90524400-0

Услуги по събиране, извозване и отстраняване на
отпадъци от болници

94020

90530000-1

Експлоатация на депа за отпадъци

94020

90531000-8

Услуги по управление на контролирани сметища

94020

90532000-5

Услуги по управление на въглищни насипища

94020

90533000-2

Услуги по управление на сметища

94010 до
94050, 94090

90600000-3

Услуги по почистване и възстановяване и
подобни услуги

94030

90610000-6

Услуги, свързани с почистване и метене на улици

94030

90611000-3

Услуги по почистване на улици

94030

90612000-0

Услуги по метене на улици
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94030

90620000-9

Услуги по почистване на улици от сняг

94030

90630000-2

Услуги по почистване на улици от лед

94010

90640000-5

Услуги, свързани с почистване и източване на
канавки

94010

90641000-2

Услуги по почистване на канавки

94010

90642000-9

Услуги по източване на канавки

94020

90650000-8

Услуги по отстраняване на азбест

94020, 94040

90660000-1

Услуги по отстраняване на олово

94010 до
94050, 94090

90670000-4

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

94020, 94030

90680000-7

Услуги по почистване на плажове

94060

90690000-0

Услуги по отстраняване на графити

94020, 94040
до 94090

90700000-4

Услуги, свързани с околната среда

94020, 94040
до 94090

90710000-7

Управление на околната среда

94020, 94040
до 94090

90711000-4

Оценка на въздействието върху околната среда за
цели, различни от тези на строителството

94020, 94040
до 94090

90711100-5

Оценка на рисковете и опасностите за цели,
различни от тези на строителството

94020, 94040
до 94090

90711200-6

Екологични стандарти за цели, различни от тези
на строителството

94020, 94040
до 94090

90711300-7

Анализ на показатели за състоянието на околната среда за цели, различни от тези на
строителството

94020, 94040
до 94090

90711400-8

Услуги по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) за цели, различни от
тези на строителството

94020, 94040
до 94090

90711500-9

Наблюдение на околната среда за цели, различни от тези на строителството

94020, 94040
до 94090

90712000-1

Екологично планиране

94020, 94040
до 94090

90712100-2

Планиране на екологично развитие на градската
среда

94020, 94040
до 94090

90712200-3

Стратегическо планиране за опазване на горите

94020, 94040
до 94090

90712300-4

Стратегическо планиране за опазване на морската среда

94020, 94040
до 94090

90712400-5

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

94020, 94040
до 94090

90712500-6

Планиране или изграждане на институции по
околната среда

94040 до 94090

90713000-8

Консултантски услуги по проблемите на околната среда

94010, 94060,
94090

90713100-9

Консултантски услуги по водоснабдяване и
отпадъчни води за цели, различни от тези на
строителството

94020, 94040
до 94090

90714000-5

Екологичен одит
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94020, 94040
до 94090

90714100-6

Екологични информационни системи

94020, 94040
до 94090

90714200-7

Услуги по екологичен одит за действащи предприятия

94020, 94040
до 94090

90714300-8

Услуги по секторен екологичен одит

94020, 94040
до 94090

90714400-9

Услуги по екологичен одит, свързан със специфични задачи

94020, 94040
до 94090

90714500-0

Услуги по контрол на качеството на околната
среда

94020, 94040
до 94090

90714600-1

Услуги по контрол на сигурността на околната
среда

94020, 94040
до 94090

90715000-2

Услуги, свързани с разследване на замърсяването
на околната среда

94020, 94040
до 94090

90715100-3

Услуги по разследване на замърсяване с химикали и нефт

94020, 94040
до 94090

90715110-6

Проучване на площадка за газови съоръжения

94020, 94040
до 94090

90715120-9

Проучване на площадка за съоръжение за
отпадъци от химически заводи или петролни
рафинерии

94020, 94040
до 94090

90715200-4

Други услуги, свързани с разследване на замърсяването на околната среда

94020, 94040
до 94090

90715210-7

Проучване на площадка за петролно депо или
терминал

94020, 94040
до 94090

90715220-0

Проучване на площадка за промишлено съоръжение

94020, 94040
до 94090

90715230-3

Проучване на площадка за съоръжение за
промишлени отпадъци

94020, 94040
до 94090

90715240-6

Проучване на площадка за дървообработващ
завод

94020, 94040
до 94090

90715250-9

Проучване на площадка за съоръжение за
индустриално химическо чистене

94020, 94040
до 94090

90715260-2

Проучване на площадка за леярна

94020, 94040
до 94090

90715270-5

Проучване на площадка за преработвателен завод
за отпадъци

94020, 94040
до 94090

90715280-8

Проучване на строителна площадка за хранително-преработвателен завод

94060

90720000-0

Опазване на околната среда

94060

90721000-7

Услуги по безопасност на околната среда

94060

90721100-8

Услуги, свързани с опазването на ландшафта

94060

90721200-9

Услуги, свързани с опазването на озоновия слой

94060

90721300-0

Услуги, свързани с опазването от замърсяване на
храните и фуражите

94060

90721400-1

Услуги, свързани с опазването на генетичните
ресурси
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94060

90721500-2

Услуги, свързани с предпазването от токсични
вещества

94060

90721600-3

Услуги, свързани с предпазването от радиация

94060

90721700-4

Услуги, свързани с опазването на застрашените
видове

94060

90721800-5

Услуги, свързани с предпазването от природни
рискове или опасности

94060

90722000-4

Възстановяване на околната среда

94060

90722100-5

Възстановяване на индустриални обекти

94060

90722200-6

Услуги по очистване на околната среда

94060

90722300-7

Услуги по рекултивиране на земя

94090

90730000-3

Проследяване и наблюдение на замърсяване, и
възстановяване

94090

90731000-0

Услуги, свързани със замърсяването на въздуха

94090

90731100-1

Управление на качеството на въздуха

94090

90731200-2

Услуги, свързани с управлението или контрола
на трансграничното замърсяване на въздуха

94040

90731210-5

Покупка на емисионни кредити за замърсяване с
въглероден диоксид

94090

90731300-3

Услуги по предпазване от замърсяване на въздуха

94090

90731400-4

Услуги по наблюдение или измерване на замърсяването на въздуха

94090

90731500-5

Услуги по установяване присъствието на токсични газове

94090

90731600-6

Наблюдение за установяване присъствието на
метан

94090

90731700-7

Услуги по наблюдение за установяване присъствието за въглероден диоксид

94090

90731800-8

Наблюдение и отчитане на въздушни частици

94090

90731900-9

Услуги по наблюдение и отчитане на изтъняването на озоновия слой

94090

90732000-7

Услуги, свързани със замърсяването на почвите

94090

90732100-8

Услуги, свързани с опазването на почвите от
замърсяване

94090

90732200-9

Услуги по отстраняване на замърсени почви

94090

90732300-0

Обработка или възстановяване на замърсени
почви

94090

90732400-1

Консултантски услуги, свързани със замърсяването на почвите

94090

90732500-2

Картографиране на замърсени почви

94090

90732600-3

Измерване или наблюдение на замърсяването на
почвите

94090

90732700-4

Оценка на замърсяването с органични торове

94090

90732800-5

Оценка на замърсяването с пестициди

94090

90732900-6

Оценка на замърсяването с нитрати и фосфати
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94090

90732910-9

Оценка на замърсяването с нитрати

94090

90732920-2

Оценка на замърсяването с фосфати

94090

90733000-4

Услуги, свързани със замърсяването на водите

94090

90733100-5

Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

94090

90733200-6

Услуги по възстановяване на замърсени повърхностни води

94090

90733300-7

Услуги, свързани с опазването на повърхностните
води от замърсяване

94090

90733400-8

Услуги по пречистване на повърхностни води

94090

90733500-9

Услуги по дренаж на замърсени повърхностни
води

94090

90733600-0

Услуги, свързани с управлението или контрола
на трансграничното замърсяване на водите

94090

90733700-1

Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

94090

90733800-2

Услуги по дренаж на замърсени подпочвени води

94090

90733900-3

Услуги по пречистване или възстановяване на
замърсени подпочвени води

94090

90740000-6

Услуги по проследяване и наблюдение на
замърсителите, и възстановяване

94090

90741000-3

Услуги, свързани със замърсяването с нефт

94090

90741100-4

Услуги по наблюдение на нефтени разливи

94090

90741200-5

Услуги по контрол на нефтени разливи

94090

90741300-6

Услуги по възстановяване при нефтен разлив

94090

90742000-0

Услуги, свързани с шумовото замърсяване

94090

90742100-1

Услуги по контрол на шума

94090

90742200-2

Услуги по предпазване от шумово замърсяване

94090

90742300-3

Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото
замърсяване

94090

90742400-4

Консултантски услуги, свързани с шумовото
замърсяване

94090

90743000-7

Услуги, свързани със замърсяването с токсични
вещества

94090

90743100-8

Услуги по наблюдение и отчитане на токсичните
вещества

94090

90743200-9

Услуги по възстановяване при замърсяване с
токсични вещества

94030

90900000-6

Услуги по почистване и хигиенизиране

94030

90910000-9

Услуги по почистване на сгради, промишлени
инсталации и превозни средства

94030

90916000-1

Услуги по почистване на телефонно оборудване

94030

90917000-8

Услуги по почистване на превозни средства

94030

90918000-5

Услуги по почистване на кошчета за отпадъци
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94030

90919000-2

Услуги, свързани с почистването на канцеларии,
училищно и канцеларско оборудване

94030

90919100-3

Услуги по почистване на канцеларско оборудване

94030

90920000-2

Услуги по хигиенизиране на съоръжения

64110 до 64320

55000000-0

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги
в областта на търговията на дребно

64110

55100000-1

Услуги на хотели и мотели

64191 до 64199

55200000-2

Услуги на къмпинги и други места за краткосрочно настаняване

64194

55210000-5

Услуги на туристически спални

64195

55220000-8

Услуги на къмпинги

64195

55221000-5

Услуги на места за каравани

64191, 64192

55240000-4

Услуги на ваканционни селища, почивни домове
и бази за ученически отдих

64192

55241000-1

Услуги на ваканционни селища

64192

55242000-8

Услуги на почивни домове

64191

55243000-5

Услуги на бази за ученически отдих

64193

55250000-7

Услуги по даване под наем на обзаведени
квартири за краткосрочно настаняване

64196

55260000-0

Услуги на спални вагони и подобни услуги в
други превозни средства

64199

55270000-3

Услуги на други места за краткосрочно настаняване, включващи закуска

64210, 64220,
64230, 64290

55300000-3

Услуги на ресторанти, столове и заведения за
приготвяне и доставяне на храна

64210

55310000-6

Услуги на сервитьори в ресторанти

64210

55311000-3

Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи
обслужване на ограничен кръг клиенти

64210

55312000-0

Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи
обслужване на неограничен кръг клиенти

64210, 64220,
64230, 64290

55320000-9

Услуги по предлагане на храни за консумация

64230, 64210,
64220, 64290

55321000-6

Услуги по приготвяне на храни за консумация

64230, 64210,
64220

55322000-3

Услуги по готвене на храни

64290

55330000-2

Услуги на други заведения за бързо хранене

64310, 64320

55400000-4

Услуги на питейни заведения

64310, 64320

55410000-7

Услуги по управление на барове

64210 до 64290

55500000-5

Услуги на столове и заведения за приготвяне и
доставяне на храна

64220

55510000-8

Услуги на столове

64220

55511000-5

Услуги на столове и бюфети, предлагащи
обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани
предимно професионално

Хотелиерски и ресторантьорски услуги
64
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64220

55512000-2

Услуги по управление на столове

64230

55520000-1

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на
храна

64230

55521000-8

Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата

64230

55521100-9

Услуги по доставка на храна по домовете („храна
на колела“)

64230

55521200-0

Услуги, свързани с доставка на храна

64230

55522000-5

Приготвяне и доставяне на храна за транспортни
предприятия

64230

55523000-2

Приготвяне и доставяне на храна за други
предприятия и институции

64230

55523100-3

Услуги, свързани с храната за ученически столове
и бюфети

64230

55524000-9

Приготвяне и доставяне на храна за ученически
столове и бюфети

64110 до
64199, 82102

98340000-8

Услуги по настаняване и посреднически услуги
по администриране и надзор на сгради

64110 до 64199

98341000-5

Услуги, свързани с настаняване в сгради

64110 до 64199

98341100-6

Услуги по администриране и надзор на сгради

711, 71211

60200000-0 (1)

Услуги от областта на релсовия транспорт

711, 71211

60210000-3 (1)

Услуги от областта на обществения железопътен
транспорт

71124

60220000-6

Превоз на пощенски пратки с железопътен
транспорт

72111 до 72240

60600000-4

Услуги на водния транспорт

72111, 72211

60610000-7

Превоз на пътници с фериботи

72129, 72229

60620000-0

Превоз на пощенски пратки с воден транспорт

72130

60630000-3

Услуги на кораби, които полагат и поддържат
подводни кабелни линии

72121 до
72129, 72221
до 72229

60640000-6

Манипулиране на товари в плавателни средства

72130, 72230

60650000-9

Услуги по даване под наем на плавателни
средства с екипаж

72130, 72230

60651000-6

Услуги по даване под наем на плавателни съдове
с екипаж

72130

60651100-7

Услуги по даване под наем на морски плавателни
съдове с екипаж

72230

60651200-8

Услуги по даване под наем на неморски
плавателни съдове с екипаж

72130, 72230

60651300-9

Услуги на кораби, свързани с почистване на
замърсени води

72130, 72230

60651400-0

Услуги на тежкотоварни кораби

72130, 72230

60651500-1

Услуги на спасителни кораби

72130, 72230

60651600-2

Услуги на снабдителни кораби в открито море

72130, 72230

60653000-0

Услуги по даване под наем на яхти с екипаж

Услуги, свързани с железопътен транспорт
711

19

Транспортни услуги по вода
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72140, 72240

63727000-1

Услуги по влачене и тласкане на плавателни
съдове

72140, 72240

63727100-2

Услуги по влачене на плавателни съдове

72140, 72240

63727200-3

Услуги по тласкане на плавателни съдове

72140, 72240,
74110 до
74900, 91136

63000000-9

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на
туристически агенции

74110 до 74290

63100000-0

Услуги по обработка и складиране на товари

74110, 74190

63110000-3

Услуги по обработка на товари

74110

63111000-0

Услуги по обработка на контейнери

74190

63112000-7

Услуги по обработка на багаж

74190

63112100-8

Услуги по обработка на пътнически багаж

74190

63112110-1

Услуги по събиране на багаж

74210 до 74290

63120000-6

Услуги по складиране и съхраняване на товари

74210 до 74290

63121000-3

Услуги по приемане на склад

74210 до 74290

63121100-4

Услуги по складиране на товари

74220

63121110-7

Услуги по складиране на газ

74290

63122000-0

Услуги по съхраняване на товари

74710, 74720,
74800, 74900,
91136

63500000-4

Услуги на туроператори и на туристически
агенции; спомагателни туристически услуги

74710, 74720,
91136

63510000-7

Услуги на туристически агенции и спомагателни
туристически услуги

74710

63511000-4

Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги

74710

63512000-1

Продажба на пътнически билети, резервации за
настаняване и туристически пакети

74710, 74720,
91136

63513000-8

Туристически информационни услуги

74720

63514000-5

Услуги на екскурзоводи

74710

63515000-2

Услуги, свързани с пътувания

74710

63516000-9

Услуги по управление на пътувания

74800, 74900

63520000-0

Услуги на агенции, свързани с превоз на товари

74800

63521000-7

Посреднически услуги при превоз на товари

74590, 74800

63522000-4

Корабно-посреднически услуги

74800

63523000-1

Услуги на пристанищни и спедиторски агенции

74900

63524000-8

Услуги по съставяне на транспортни документи

74300 до
74490, 72140,
72240, 74510
до 74590,
74610 до 74690

63700000-6

Услуги по оказване на помощ в областта на
сухопътния, водния и въздушния транспорт

Допълнителни и спомагателни транспортни
услуг
74
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74300 до 74490

63710000-9

Спомагателни услуги в сухопътния транспорт

74300

63711000-6

Услуги на железопътни гари

74300

63711100-7

Услуги по контрол на влакове

74300

63711200-8

Услуги на подвижни работилници

74410 до 74490

63712000-3

Спомагателни услуги в автомобилния транспорт

74410

63712100-4

Услуги на автогари

74420

63712200-5

Услуги, свързани с експлоатация на пътната
мрежа

74420

63712210-8

Платени услуги, свързани с експлоатация на
автомигастрали и пътища

74420

63712300-6

Услуги, свързани с експлоатация на мостове и
тунели

74420

63712310-9

Услуги, свързани с експлоатация на мостове

74420

63712311-6

Платени услуги, свързани с експлоатация на
мостове

74420

63712320-2

Услуги, свързани с експлоатация на тунели

74420

63712321-9

Платени услуги, свързани с експлоатация на
тунели

74430

63712400-7

Услуги на паркинги, гаражи и депа

74490

63712500-8

Услуги, свързани с подвижни мостове

74490

63712600-9

Услуги по зареждане на автомобили с гориво

74490

63712700-0

Услуги по контрол на уличното движение

74490

63712710-3

Услуги по наблюдение на уличното движение

72140, 72240,
74510 до 74590

63720000-2

Спомагателни услуги във водния транспорт

74510, 74590

63721000-9

Услуги по експлоатация на пристанища, водни
пътища и свързаните с тях услуги

74510

63721100-0

Услуги по товарене в трюмове

74510

63721200-1

Услуги по експлоатация на пристанища, без
обработка на товари

74510

63721300-2

Услуги по експлоатация и поддържане на водни
пътища

74590

63721400-3

Услуги по зареждане на кораби с гориво

74590

63721500-4

Услуги по експлоатация на пътнически терминали

74520

63722000-6

Пилотски (лоцмански) услуги

74520

63723000-3

Услуги, свързани с акостиране

74530

63724000-0

Услуги по навигационно осигуряване

74530

63724100-1

Услуги по позициониране на съоръжения в
открито море

74530

63724110-4

Услуги по позициониране на кораби фарове

74530

63724200-2

Услуги на кораби фарове

74530

63724300-3

Услуги по позициониране на шамандури

74530

63724310-6

Услуги по поставяне на сигнализиращи съоръжения
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74530

63724400-4

Услуги на фарове

74540

63725000-7

Услуги по спасяване и изваждане на кораби и
имущество

74540

63725100-8

Услуги по спасяване на кораби и имущество

74540

63725200-9

Услуги, свързани със спасителни кораби

74540

63725300-0

Услуги по изваждане на кораби и имущество

74510, 74590

63726000-4

Други спомагателни услуги във водния транспорт

74590

63726100-5

Услуги по водене на регистри на плавателни
съдове

74590

63726200-6

Услуги на ледоразбивачи

74590

63726300-7

Услуги по пребиваване на корабите в пристанища

74590

63726400-8

Услуги по наемане на кораби

74590

63726500-9

Услуги по извеждане от експлоатация

74590

63726600-0

Услуги по експлоатация на кораби

74590

63726610-3

Услуги по пускане на вода на кораби

74590

63726620-6

Услуги по дистанционно управление на устройства, разположени на необитаеми места

74590

63726700-1

Услуги на риболовни кораби

74590

63726800-2

Услуги на научно-изследователски кораби

74510

63726900-3

Услуги по пускане на котва

74610 до 74690

63730000-5

Спомагателни услуги във въздушния транспорт

74610

63731000-2

Услуги на летища за обществено ползване, без
обработка на товари и багаж

74610

63731100-3

Услуги по координиране на летищни слотове

74620

63732000-9

Контрол на въздушното движение

74690

63733000-6

Услуги по зареждане на самолети с гориво

74690

63734000-3

Услуги за използване на хангар

74540, 88200

98361000-1

Услуги, свързани с океанологията

86000

79000000-4

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране,
набиране на персонал, печат и охрана

86111 до 86190

79100000-5

Юридически услуги

86111 до
86120, 86190

79110000-8

Юридически консултации и представителство

86111 до
86120, 86190

79111000-5

Юридически консултации

86111 до 86120

79112000-2

Юридическо представителство

86111 до 86120

79112100-3

Услуги, свързани с представляването на заинтересовани лица

86119

79120000-1

Консултации и услуги по патентно и авторско
право

Юридически услуги
861
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86119

79121000-8

Консултации и услуги по авторско право

86119

79121100-9

Консултации и услуги по авторски права на
софтуер

86130

79130000-4

Нотариални услуги

86130

79131000-1

Услуги по подготовка и изготвяне на документи

86130

79132000-8

Услуги по нотариални заверки и удостоверяване

86130

79132100-9

Удостоверяване на електронен подпис

86111 до
86120, 86190

79140000-7

Други юридически консултации и услуги

87201

79600000-0 (6)

Услуги по набиране на персонал

87202

79610000-3 (6)

Посреднически услуги по подбор и насочване на
персонал

87202

79612000-7

Посреднически услуги по подбор и насочване на
помощен персонал за офиси

87201

79613000-4

Услуги по преместване на служители на друго
работно място

87201 до 87209

79620000-6 (6)

Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка

87203, 87205

79621000-3

Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси

87204

79622000-0

Посреднически услуги по предоставяне на лица
за работа в домакинствата

87203, 87205

79623000-7

Посреднически услуги по предоставяне на
работници за промишлеността, строителството
и търговията

87206

79624000-4

Посреднически услуги по предоставяне на среден
медицински персонал

87206, 87209

79625000-1

Посреднически услуги по предоставяне на висш
медицински персонал

87201 до
87209, 87909

79630000-9

Услуги, свързани с „Човешки ресурси“, без услуги
по набиране, подбор и предоставяне на персонал

87202

79631000-6

Услуги, свързани с работните заплати на персонала

87202

79632000-3

Услуги, свързани с обучение на персонала

87202

79633000-0

Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала

87202

79634000-7

Услуги по професионално ориентиране

87202

79635000-4

Услуги, свързани с оценяване и подбор на нов
персонал

87201 до 87209

98500000-8

Частни домакинства с нает персонал

87202 до
87203, 87205

98510000-1

Услуги, предоставени от промишлени и търговски работници

87202 до
87203, 87205

98511000-8

Услуги, предоставени от търговски работници

87205

98512000-5

Услуги, предоставени от промишлени работници

Услуги, свързани с наемане на работна ръка и
осигуряване на персонал (6)
872
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87201 до 87209

98513000-2

Услуги по предоставяне на работна ръка за
домакинства

87202, 87203,
87205

98513100-3

Услуги по предоставяне чрез агенция на временен персонал за домакинства

87203

98513200-4

Услуги по предоставяне на чиновнически персонал за домакинства

87203 до 87209

98513300-5

Услуги по предоставяне на временен персонал за
домакинства

87204

98513310-8

Услуги, предоставени от помощен персонал в
домакинства

87204

98514000-9

Услуги, предоставени от лица заети в домакинства

87301 до 87309

79700000-1

Детективски и охранителни услуги

87302 до 87309

79710000-4

Услуги по безопасност

87303

79711000-1

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

87305

79713000-5

Охранителни услуги

87309

79714000-2

Услуги по наблюдение

87309

79714100-3

Услуги по издирване

87309

79714110-6

Услуги по издирване на бегълци

87305

79715000-9

Услуги по патрулиране

87309

79716000-6

Услуги по издаване на служебни пропуски

87301

79720000-7

Услуги по провеждане на разследване

87301

79721000-4

Услуги, свързани с частни разследвания

87301

79722000-1

Услуги по графология

87301

79723000-8

Услуги, свързани с анализа на отпадъци

92

80000000-4

Образователни и учебно-тренировъчни услуги

92110, 92190

80100000-5

Услуги на предучилищното и основното образование

92110

80110000-8

Услуги на предучилищното образование

92210 до 92240

80200000-6

Услуги на средното образование

92230, 92240

80210000-9

Услуги на средното техническо и професионално
образование

92230, 92240

80211000-6

Услуги на средното техническо образование

92230, 92240

80212000-3

Услуги на средното професионално образование

92310 до 92390

80300000-7

Услуги на висшето образование

92110 до 92390

80310000-0

Услуги по образование на млади хора

92310, 92390

80320000-3

Услуги на висшето медицинско образование

Услуги по разследване и осигуряване на безопасност, без услуги, свързани с блиндирани
превозни средства
873 (с изключение на 87304
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92310,9239

80330000-6

Услуги по образование по безопасност

92240

80340000-9

Услуги по специално образование

92400

80400000-8

Образование за възрастни и други образователни
услуги

92400, 92900

80410000-1

Други образователни услуги

92400

80411000-8

Услуги на школи за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства

92400

80411100-9

Услуги, свързани с изпити за придобиване на
правоспособност за управление на превозни
средства

92400

80411200-0

Курсове за придобиване на правоспособност за
управление на превозни средства

92400

80412000-5

Услуги на авиационни школи

92400

80413000-2

Услуги на школи по платноходство

92400

80414000-9

Услуги на школи за водолази

92400

80415000-6

Услуги на ски училища

92400

80420000-4

Услуги по електронно обучение

92310 до 92400

80430000-7

Образование за възрастни на университетско
ниво

92400

80490000-5

Експлоатация на образователни центрове

92230 до 92900

80500000-9

Услуги по обучение

92310 до 92900

80510000-2

Услуги по специализирано обучение

92400, 92900

80511000-9

Услуги по обучение на персонала

92900

80512000-6

Услуги по обучение на кучета

92900

80513000-3

Услуги по учебна езда

92900

80520000-5

Техническа база за обучение

92900

80521000-2

Услуги, свързани с програми за обучение

92310 до 92900

80522000-9

Семинари за обучение

92230 до 92900

80530000-8

Услуги по професионално обучение

92230 до 92310

80531000-5

Услуги по промишлено и техническо обучение

92230 до 92310

80531100-6

Услуги по промишлено обучение

92230 до 92310

80531200-7

Услуги по техническо обучение

92310 до 92900

80532000-2

Услуги, свързани с обучение по управление

92900

80533000-9

Услуги по компютърно обучение и получаване
на знания в областта на информатиката

92900

80533100-0

Услуги по компютърно обучение

92220, 92310,
92390, 92900

80533200-1

Курсове по информатика

92900

80540000-1

Услуги по обучение в областта на околната среда

92900

80550000-4

Услуги по обучение по безопасност

92310, 92390,
92900

80560000-7

Услуги по обучение в областта на здравето и
даване на първа помощ
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92310, 92390

80561000-4

Услуги по обучение в областта на здравето

92900

80562000-1

Услуги по обучение за даване на първа помощ

92310 до 92400

80570000-0

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

92210, 92220,
92390 до 92900

80580000-3

Осигуряване на курсове по чужди езици

92900, 98000

80590000-6

Наставнически услуги

92230, 92310,
92900, 92390

80600000-0

Учебно-тренировъчни услуги, свързани с материали за сигурност и отбрана

92230, 92310,
92900, 92391

80610000-3

Тренировка и симулация с оборудване за сигурност

92230, 92310,
92900, 92392

80620000-6

Тренировка и симулация с огнестрелни оръжия
и боеприпаси

92230, 92310,
92900, 92393

80630000-9

Тренировка и симулация с военни превозни
средства

92230, 92310,
92900, 92394

80640000-2

Тренировка и симулация с военни плавателни
средства

92230, 92310,
92900, 92395

80650000-5

Тренировка и симулация със самолети, ракети и
космически кораби

92230, 92310,
92900, 92396

80660000-8

Тренировка и симулация с военни електронни
системи

93324, 93329

79611000-0

Услуги по търсене на работа

93110 до 93329

85000000-9

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

93110 до 93199

85100000-0

Услуги на здравеопазването

93110 до
93192, 93199

85110000-3

Услуги на лечебни заведения за болнична помощ
и свързаните с тях услуги

93110 до
93192, 93199

85111000-0

Услуги на лечебни заведения за болнична помощ

93110

85111100-1

Хирургически болнични услуги

93110

85111200-2

Многопрофилни болнични услуги

93110

85111300-3

Гинекологични болнични услуги

93110

85111310-6

Услуги по оплождане ин витро

93110

85111320-9

Акушерски болнични услуги

93110

85111400-4

Рехабилитационни болнични услуги

93110

85111500-5

Психиатрични болнични услуги

93122

85111600-6

Услуги, свързани с ортопедични изделия

93122

85111700-7

Услуги, свързани с оксигенотерапия

93199

85111800-8

Услуги, свързани с патология

Социални и санитарни услуги (6)
93
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93199

85111810-1

Услуги по изследване на кръвта

93199

85111820-4

Услуги по бактериологични изследвания

93122

85111900-9

Услуги по диализа в болнични условия

93110, 93199

85112000-7

Спомагателни болнични услуги

93199

85112100-8

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо

93110, 93199

85112200-9

Услуги, свързани с грижи за амбулаторни болни

93110, 93121,
93122, 93191
до 93199

85120000-6

Услуги на лечебни заведения за извънболнична
лекарска помощ

93121, 93122

85121000-3

Лекарски услуги

93121

85121100-4

Консултации и лечение от лекари със специалност по обща медицина

93121

85121200-5

Консултации и лечение от лекари специалисти

93121

85121210-8

Акушеро-гинекологични услуги

93121

85121220-1

Специализирани услуги по нефрология или
неврология

93121

85121230-4

Специализирани услуги по кардиология или
белодробни заболявания

93121

85121231-1

Услуги по кардиология

93121

85121232-8

Специализирани услуги по белодробни заболявания

93121

85121240-7

УНГ услуги или аудиология

93121

85121250-0

Услуги по гастроентерология и гериатрия

93121

85121251-7

Услуги по гастроентерология

93121

85121252-4

Услуги по гериатрия

93121

85121270-6

Психиатрични или психологични услуги

93121

85121271-3

Услуги, свързани с настаняването на психично
болни в лечебни заведения

93121

85121280-9

Офталмологични, дерматологични и ортопедични услуги

93121

85121281-6

Офталмологични услуги

93121

85121282-3

Дерматологични услуги

93121

85121283-0

Ортопедични услуги

93121

85121290-2

Педиатрични или урологични услуги

93121

85121291-9

Педиатрични услуги

93121

85121292-6

Урологични услуги

93122

85121300-6

Консултации и лечение от хирурзи

93123

85130000-9

Стоматологични услуги и свързани с тях услуги

93123

85131000-6

Стоматологични извънболнични услуги

93123

85131100-7

Ортодонтски стоматологични услуги

93123

85131110-0

Услуги по стоматологична хирургия
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93121, 93122,
93191 до 93199

85140000-2

Разнообразни услуги на здравеопазването

93121, 93122,
93191

85141000-9

Услуги, предоставяни от медицински персонал

93191

85141100-0

Услуги, предоставяни от акушерки

93121, 93122,
93191

85141200-1

Услуги, предоставяни от медицински сестри

93121, 93122,
93191

85141210-4

Осигуряване на медицински грижи в домовете на
пациентите

93191

85141211-1

Осигуряване на диализа по домовете на пациентите

93191

85141220-7

Осигуряване на съвети на младите майки и
детско здравеопазване

93191, 93199

85142000-6

Парамедицински услуги

93191

85142100-7

Услуги в областта на физиотерапията

93191

85142200-8

Хомеопатични услуги

93199

85142300-9

Услуги в областта на хигиената

93191

85142400-0

Доставка на продукти за инконтиненция по
домовете на пациентите

93192

85143000-3

Услуги на линейки по транспортиране на
пациенти

93193

85144000-0

Услуги на стационарни заведения с медицински
грижи, различни от болниците

93193

85144100-1

Медицински грижи, оказвани в стационарни
заведения, различни от болниците

93199

85145000-7

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

93199

85146000-4

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и
съхраняване на кръв

93199

85146100-5

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и
съхраняване на сперма

93199

85146200-6

Услуги, предоставяни от центрове за събиране и
съхраняване на органи за трансплантация

93121

85147000-1

Услуги по трудова медицина

93199

85148000-8

Услуги, свързани с медицински анализи

93199

85149000-5

Фармацевтични услуги

93199

85150000-5

Услуги в областта на медицинските изображения

93191

85160000-8

Услуги в областта на оптиката

93191

85170000-1

Услуги в областта на акупунктурата и хиропраксиса

93191

85171000-8

Услуги в областта на акупунктурата

93191

85172000-5

Услуги в областта на хиропраксиса

93201, 93209

85200000-1

Ветеринарни лечебни услуги

93201, 93209

85210000-3

Развъдници за домашни животни

93311 до 93329

85300000-2

Социални и свързаните с тях услуги

93311 до 93329

85310000-5

Социални услуги

93311 до 93319

85311000-2

Социални услуги на заведения с настаняване
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93311

85311100-3

Услуги на заведения за стари хора

93311

85311200-4

Услуги на заведения за лица с физически и
умствени увреждания

93312

85311300-5

Услуги на заведения за деца и младежи в
затруднение

93321 до 93329

85312000-9

Социални услуги на заведения без настаняване

93321

85312100-0

Услуги на дневни центрове

93321

85312110-3

Услуги на дневни ясли и градини, с изключение
на тези за деца с умствени и физически
увреждания

93321

85312120-6

Услуги на дневни центрове за деца и младежи с
умствени и физически увреждания

93323

85312200-1

Доставка по домовете на хранителни продукти

93322, 93323

85312300-2

Услуги по консултиране, ориентиране, съдействие и помощ, свързани със семейството и
децата

93322, 93323

85312310-5

Услуги по ориентиране, съдействие и помощ,
свързани със семейството и децата

93322, 93323

85312320-8

Услуги по консултиране, свързани със семейството и децата

93322

85312330-1

Услуги по семейно планиране

93321 до 93329

85312400-3

Услуги на социалния патронаж и други подобни
услуги, без настаняване

93324, 93329

85312500-4

Услуги по рехабилитация

93324

85312510-7

Услуги по професионална рехабилитация

93311 до 93329

85320000-8

Други социални услуги

93311 до 93329

85321000-5

Административни социални услуги

93311 до 93329

85322000-2

Програма за социални дейности

93110 до
93199, 93311
до 93329

85323000-9

Медико-социални услуги

96311, 96312

79995000-5

Услуги по управление на библиотеки

96312

79995100-6

Услуги по архивиране

96312

79995200-7

Услуги по каталогизиране

75300, 96111
до 96499

92000000-1

Услуги в областта на културата, спорта и
развлеченията

96111 до 96122

92100000-2

Услуги по производство, разпространение и
прожектиране на кино-, видеофилми и филми
на цифров диск (DVD)

96111 до 96122

92110000-5

Услуги в областта на кино- и видеопродукцията
и други свързани с тях услуги

96111 до 96122

92111000-2

Услуги, свързани с производство на кино-,
видеофилми филми на цифров диск (DVD)

96112

92111100-3

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров
диск (DVD)

96112

92111200-4

Услуги, свързани с производство на рекламни,
пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

96112

92111210-7

Услуги, свързани с производство на рекламни
кинофилми

96112

92111220-0

Услуги, свързани с производство на рекламни
видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

Услуги със занимателен, културен и спортен
характер (2)
96
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96112

92111230-3

Услуги, свързани с производство на пропагандни
кинофилми

96112

92111240-6

Услуги, свързани с производство на пропагандни
видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

96112

92111250-9

Услуги, свързани с производство на информационни кинофилми

96112

92111260-2

Услуги, свързани с производство на информационни видеофилми и филми на цифров диск
(DVD)

96112

92111300-5

Услуги, свързани с производство на развлекателни кино-, видеофилми и филми на цифров
диск (DVD)

96112

92111310-8

Услуги, свързани с производство на развлекателни кинофилми

96112

92111320-1

Услуги, свързани с производство на развлекателни видеофилми и филми на цифров диск
(DVD)

96114

92112000-9

Спомагателни услуги, свързани с производство на
кино-, видеофилми и филми на цифров диск
(DVD)

96113, 96114

92120000-8

Услуги по разпространение на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

96113, 96114

92121000-5

Услуги по разпространение на видеофилми и
филми на цифров диск (DVD)

96113, 96114

92122000-2

Услуги по разпространение на кинопродукцията

96121

92130000-1

Услуги по прожектиране на кинофилми

96122

92140000-4

Услуги по прожектиране на видеофилми и
филми на цифров диск (DVD)

75300, 96131
до 96133

92200000-3 (2)

Услуги на радиото и телевизията

96131, 75242

92210000-6 (2)

Услуги на радиото

2

96131

92211000-3 ( )

Услуги в областта на радиопродукцията

96131

92213000-7

Услуги, свързани с малки радиосистеми

96131

92214000-4

Услуги, свързани с радиостудиа или радиооборудване

96131

92215000-1

Услуги, свързани с преносими радиостанции
(GMRS)

96131

92216000-8

Услуги, свързани с радиостанции от тип FRS

96131

92217000-5

Услуги, свързани с преносими радиостанции
(GMRS)/радиостанции от тип FRS

96132, 96133,
75241

92220000-9 (2)

Услуги на телевизията

96132, 96133

92221000-6 (2)

Услуги в областта на телепродукцията

96132, 96133

92222000-3

Услуги, свързани със затворени телевизионни
системи

96132, 96133,
75241

92224000-7

Цифрова телевизия

96132, 96133,
75242

92225000-4

Интерактивна телевизия

96133, 75243

92225100-7

Телевизия с филми по поискване

96132, 96133,
75241

92226000-1

Настройка на телевизионен приемник от разстояние

96132, 96133,
75241, 75242

92230000-2

Обществени кабелни радио- и телевизионни
услуги

96132, 96133,
75241, 75242

92231000-9

Двустранни международни услуги и частни
международни наети линии
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96132, 96133,
75241

92232000-6

Кабелна телевизия

96121,96122,
96191 до
96199, 96491,
96492, 96499

92300000-4

Развлекателни услуги

96191 до 96193

92310000-7

Услуги на артистичната и творческата дейност и
услуги по нейното представяне

96191 до 96193

92311000-4

Услуги, свързани с произведения на изкуството

96191 до 96193

92312000-1

Услуги на артистичната дейност

96191

92312100-2

Услуги, предоставяни от театрални трупи, певчески състави, музикални групи и оркестри

96191

92312110-5

Услуги, предоставяни от театрални трупи

96191

92312120-8

Услуги, предоставяни от певчески състави

96191

92312130-1

Услуги, предоставяни от музикални групи

96191

92312140-4

Услуги, предоставяни от оркестри

96192

92312200-3

Услуги, предоставени от писатели, композитори,
скулптори, артисти и други индивидуални
творци

96192

92312210-6

Услуги, предоставени от писатели

96192

92312211-3

Услуги, предоставени от редакционни агенции

96192

92312212-0

Услуги, свързани със създаване на учебници

96192

92312213-7

Услуги, предоставени от технически редактори

96192

92312220-9

Услуги, предоставени от композитори

96192

92312230-2

Услуги, предоставени от скулптори

96192

92312240-5

Услуги, предоставени от артисти

96192

92312250-8

Услуги, предоставени от други индивидуални
творци

96192

92312251-5

Услуги, предоставени от дисководещи

96121,96122,
96191 до 96195

92320000-0

Услуги по експлоатация на театрални сгради,
музикални и концертни зали и студиа

96194, 96491

92330000-3

Други услуги в областта на развлеченията

96194

92331000-0

Услуги, свързани с панаири и увеселителни
паркове

96194

92331100-1

Услуги на панаири

96194

92331200-2

Услуги, свързани с увеселителни паркове

96194

92331210-5

Услуги, свързани с организацията и провеждането на забавления за деца

96491

92332000-7

Услуги по експлоатация на плажове

96191 до 96199

92340000-6

Услуги на циркове, танцови школи, бални зали и
дискотеки

96194

92341000-3

Услуги на циркове

96195

92342000-0

Услуги на танцови школи
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96195

92342100-1

Услуги, свързани с школи по салонни танци

96195

92342200-2

Услуги, свързани с школи по дискотечни танци

96492

92350000-9

Услуги, свързани със залагания и хазарт

96492

92351000-6

Услуги, свързани с хазарт

96492

92351100-7

Услуги, свързани с организиране и провеждане
на лотарийни игри

96492

92351200-8

Услуги, свързани с дейността на игрални казина

96492

92352000-3

Услуги, свързани със залагания

96492

92352100-4

Услуги, свързани с игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и със залагания
върху случайни събития

96492

92352200-5

Услуги, предоставяни от букмейкъри

96499

92360000-2

Пиротехнически услуги

96199

92370000-5

Звукотехник

96211 до 96290

92400000-5

Услуги на информационни агенции

96311 до 96332

92500000-6

Услуги на библиотеки, архиви, музеи и други
услуги в областта на културата

96311, 96312

92510000-9

Услуги на библиотеки и архиви

96311

92511000-6

Услуги на библиотеки

96312

92512000-3

Услуги на архиви

96312

92512100-4

Услуги по унищожаване на архивни документи

96321, 96322

92520000-2

Услуги на музеи и галерии; услуги по опазване на
паметници на културата

96321

92521000-9

Услуги на музеи и галерии

96321

92521100-0

Услуги по излагане и представяне на колекции

96321

92521200-1

Услуги по съхранение на колекции

96321

92521210-4

Услуги по съхранение на изложбени експонати

96321

92521220-7

Услуги по съхранение на образци

96322

92522000-6

Услуги по опазване на паметници на културата

96322

92522100-7

Услуги по опазване на исторически обекти

96322

92522200-8

Услуги по опазване на исторически сгради

96331, 96332

92530000-5

Услуги по поддържане и експлоатация на
ботанически градини, зоопаркове и природни
резервати

96331

92531000-2

Услуги по поддържане и експлоатация на
ботанически градини

96331

92532000-9

Услуги по поддържане и експлоатация на
зоопаркове

96332

92533000-6

Услуги по поддържане и експлоатация на
природни резервати

96332

92534000-3

Услуги по опазване на дивата природа

96411 до 96419

92600000-7

Услуги в областта на физическата култура и
спорта

96413

92610000-0

Услуги по поддържане и експлоатация на
спортни обекти и съоръжения
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96411 до 96419

92620000-3

Други услуги в областта на физическата култура
и спорта

96411

92621000-0

Услуги по подпомагане и финансово обезпечаване на спортни мероприятия

96412

92622000-7

Услуги по организиране на спортни мероприятия

96499

92700000-8

Услуги, предоставяни от интернет клубовете и
кафенетата

Категориите услуги, обозначени в първата колона, както и техните кодове CPC prov., са изготвени на базата на приложения 1А и 1Б към Директива 2004/18/ЕО. Трета и
четвърта колона показват за сведение съответстващите кодове по CPC prov. и КОП.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18 на CPV prov.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18 на CPV prov.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна продукция на програми от организации,
занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер на ценни книжа или други
финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или
наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това
договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на
действие на настоящата директива.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки, свързани с емитиране, покупка, продажба ис трансфер на ценни книжа или други финансови инструменти.
Изключени са също така обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи
сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително
или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, различни от тези, плодовете от които
принадлежат за ползване изключително от страна на властите, възложители на поръчките при упражняването на собствената им дейност, при положение че извършената
услуга е заплатена изцяло от тези власти.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, различни от тези, плодовете от които
принадлежат за ползване изключително от органа, възложител на поръчките при упражняването на собствената му дейност, при положение, че извършената услуга е
заплатена изцяло от този орган.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.
Директива 2004/18/ЕО: с изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
Директива 2004/17/ЕО: с изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ CPV И NACE Rev.1

NACE Rev.1 Част Е – Строителство
Подразделение

Група

Клас

45
45.1
45.11

Предмет

CPV
Код по СРV

Предмет

Строителни и монтажни работи

45000000-7

Строителни и монтажни работи

Подготовка на строителната площадка

45100000-8

Работи по подготовка на строителната площадка

Събаряне и разчистване на сгради; земни работи

45110000-1

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни
работи

45111000-8

Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на
строителната площадка

45111100-9

Разрушителни работи

45111200-0

Работи по оформяне и разчистване на строителната
площадка

45111210-3

Работи по взривяване и отстраняване на скали

45111211-0

Работи по взривяване на скали

45111212-7

Работи по отстраняване на скали

45111213-4

Работи по разчистване на терени

45111214-1

Работи по отстраняване на строителни отпадъци

45111220-6

Работи по разчистване от храсти

45111230-9

Работи по укрепване на почвата на строителната
площадка

45111240-2

Дренажни работи на строителната площадка

45111250-5

Работи, свързани с геотехнически проучвания

45111260-8

Работи по подготовка на участъци за добив

45111290-7

Подготвителни работи по изграждане на инфраструктура на незастроен терен

45111291-4

Работи по подготовка на строителния участък

45111300-1

Работи по събаряне

45111310-4

Работи по събаряне на военни съоръжения

45111320-7

Работи по събаряне на охранителни съоръжения

45112000-5

Изкопни и земни работи

45112100-6

Работи по изкопаване на канали

45112200-7

Работи по отстраняване на пласт от почвата

45112210-0

Работи по отстраняване на горния пласт от почвата

45112300-8

Работи по насипване и рекултивация на почвата

45112310-1

Работи по разстилане на хумусен пласт

45112320-4

Работи по рекултивация на почвата

45112330-7

Работи по рекултивация на строителни терени

45112340-0

Работи по обеззаразяване на почвата

45112350-3

Работи по рекултивация на замърсени земи
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NACE Rev.1 Част Е – Строителство
Подразделение

Група

Клас

45.12

45.2

45.21

Предмет

CPV
Код по СРV

Предмет

45112360-6

Работи по възстановяване състоянието на терени

45112400-9

Изкопни работи

45112410-2

Земекопни работи

45112420-5

Други изкопни работи

45112440-1

Работи по изравняване на наклони

45112441-8

Работи по даване на наклон на насипа

45112450-4

Изкопни работи на археологически обекти

45112500-0

Земни работи

45112600-1

Работи по изкопаване и насипване на пръст

45112700-2

Строителни работи, свързани с озеленяването

45112710-5

Строителни работи по оформяне на зелени площи

45112711-2

Строителни работи по оформяне на паркове

45112712-9

Строителни работи по оформяне на градини

45112713-6

Строителни работи по оформяне на градини на
покривите на сградите

45112714-3

Строителни работи по оформяне на зелени площи в
гробища

45112720-8

Строителни работи по оформяне на зелени площи в
местата за развлечение и спорт

45112721-5

Строителни работи по оформяне на зелени площи в
игрищата за голф

45112722-2

Строителни работи по оформяне на зелени площи в
конните бази

45112723-9

Строителни работи по оформяне на зелени площи на
игрищата

45112730-1

Строителни работи по оформяне на зелени площи
около пътищата

45112740-4

Строителни работи по оформяне на зелени площи
около летищата

45113000-2

Работи по оформяне на строителната площадка

45120000-4

Сондажни и пробивни работи

45121000-1

Сондажни работи

45122000-8

Пробивни работи

Строителни и монтажни работи на сгради и
строителни съоръжения или на части от тях;
гражданско строителство

45200000-9

Строителни и монтажни работи на сгради и
строителни съоръжения или на части от тях

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения

45210000-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради

45211000-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на жилищни сгради

45211100-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на къщи с едно или две жилища

45211200-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги

45211300-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на къщи

45211310-5

Строителни работи по изграждане на бани в
помещения

45211320-8

Строителни и монтажни работи по изграждане на
покрити входове

Сондажни и пробивни работи
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45211340-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на многофамилни жилищни сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на апартаменти
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на многофункционални сгради
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи по изграждане на сауни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за отдих и развлечения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на центрове за отдих
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тематични паркове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на атракционни паркове
Съоръжения за отдих
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на киносалони
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на казина
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради за забавления
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на центрове за забавления
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на центрове за отдих и възстановяване
Строителни и монтажни работи по изграждане на
билетни центрове
Съоръжения за предпазване от слънце
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на спортни съоръжения за практикуване само на
един вид спорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на ледени пързалки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на плувни басейни
Работи по нанасяне на спортни маркировки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на многоцелеви спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на стадиони и други съоръжения за спорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на гимнастически салони
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за зимни спортове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на стадиони
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на спортни зали
Монтаж на съблекални
Ремонт и поддръжане на спортни строителни
съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради с културно предназначение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на изложбени зали и галерии
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на художествени галерии
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на изложбени центрове

45211341-1
45211350-7
45211360-0
45211370-3
45212000-6
45212100-7
45212110-0
45212120-3
45212130-6
45212140-9
45212150-2
45212160-5
45212170-8
45212171-5
45212172-2
45212180-1
45212190-4
45212200-8
45212210-1
45212211-8
45212212-5
45212213-2
45212220-4
45212221-1
45212222-8
45212223-5
45212224-2
45212225-9
45212230-7
45212290-5
45212300-9
45212310-2
45212311-9
45212312-6

L 74/304

BG

Официален вестник на Европейския съюз

NACE Rev.1 Част Е – Строителство
Подразделение

Група

Клас

Предмет

15.3.2008 г.

CPV
Код по СРV

Предмет

45212313-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на музеи

45212314-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на исторически паметници или мемориали

45212320-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на театрални и концертни зали

45212321-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на аудитории

45212322-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на театри

45212330-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на библиотеки

45212331-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на мултимедийни библиотеки

45212340-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на зали за конференции

45212350-4

Недвижими паметници на културата

45212351-1

Строителни и монтажни работи на праисторически
монументи

45212352-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на монументи на промишлеността

45212353-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на дворци

45212354-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на замъци

45212360-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради с религиозно предназначение

45212361-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на църкви

45212400-0

Сгради на хотели и ресторанти

45212410-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради за настаняване

45212411-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на хотели

45212412-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пансиони

45212413-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради за краткосрочно пребиваване

45212420-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на ресторанти и заведения за хранене

45212421-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на ресторанти

45212422-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на столове

45212423-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на ресторанти на самообслужване

45212500-1

Преустройство на кухни или ресторанти

45212600-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на павилиони

45213000-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на търговски и промишлени сгради и складове

45213100-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на търговски сгради

45213110-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на магазини

45213111-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на търговски центрове

45213112-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на бутици

45213120-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пощенски станции

45213130-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на банки
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45213140-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пазари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на покрити пазари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на открити пазари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради с офиси
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на промишлени сгради и складове
Хладилни складове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на складове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на магазини на едро
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на кланици
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на селскостопански сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на плевни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на обори
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на промишлени сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на промишлени помещения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на работилници
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на складове на едро
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на център за рециклиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжение за компостиране
Транспортни сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на автомобилния транспорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на автогари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на паркинги на етажи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сграда за обслужващ център
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на гараж за автобуси
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на заслони за автобусни спирки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на релсовия транспорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни гари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на железопътни терминали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на въздушния транспорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на аерогари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на контролни летищни кули
Работи по инсталиране на гишета за регистрация на
пътниците за аерогари
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на водния транспорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на фериботни терминали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на ро-ро терминали

45213141-3
45213142-0
45213150-9
45213200-5
45213210-8
45213220-1
45213221-8
45213230-4
45213240-7
45213241-4
45213242-1
45213250-0
45213251-7
45213252-4
45213260-3
45213270-6
45213280-9
45213300-6
45213310-9
45213311-6
45213312-3
45213313-0
45213314-7
45213315-4
45213320-2
45213321-9
45213322-6
45213330-5
45213331-2
45213332-9
45213333-6
45213340-8
45213341-5
45213342-2
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45213350-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради, свързани с няколко вида транспорт
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на хангари за поддръжка
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сервизни депа
Работи по монтаж на пътнически ръкави
Инсталиране на стаи за персонала
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на учебни сгради и сгради за научни изследвания
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на детски градини
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на училища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на основни училища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на средни училища
Строителни и монтажни работи по изграждане на
специализирани училища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на висши учебни заведения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на професионални колежи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на технически колежи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на университети
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на политехнически институти
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на амфитеатрални зали (аули)
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на езикови кабинети
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на центрове за професионална квалификация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на научно-изследователски центрове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради за лаборатории
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на научноизследователски и изпитателни съоръжения
Обсерватории и подобни
Работи по инсталиране на чисти стаи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на метеорологични станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на университетски град
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на вестибюли
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради за обучение по практика
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на здравеопазването и социалните грижи,
крематориуми и обществени тоалетни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на лечебни заведения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на спа-центрове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на специализирани лечебни заведения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на клиники
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на болнични помещения

45213351-8
45213352-5
45213353-2
45213400-7
45214000-0
45214100-1
45214200-2
45214210-5
45214220-8
45214230-1
45214300-3
45214310-6
45214320-9
45214400-4
45214410-7
45214420-0
45214430-3
45214500-5
45214600-6
45214610-9
45214620-2
45214630-5
45214631-2
45214640-8
45214700-7
45214710-0
45214800-8
45215000-7
45215100-8
45215110-1
45215120-4
45215130-7
45215140-0
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45215141-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на операционни зали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на интензивни отделения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на диагностични зали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на зали за скринингови проучвания
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на рентгенови зали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на зали по патология
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на зали по съдебна медицина
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на манипулационни зали за поставяне на катетри
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на социалните грижи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на общежития и пансиони за социално слаби и
бездомни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на домове за стари хора
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на домове с полагане на медицински грижи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на социални домове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на детски домове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на заведения за социални грижи без настаняване
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на дневни центрове за грижи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на обществени центрове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на крематориуми
Гробища
Обществени тоалетни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на полицията, отбраната, пожарната и
аварийната безопасност
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради, предназначени за органите на обществения
ред и службите за оказване на помощ
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на полицията и правосъдието
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на полицейски управления
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съдебни сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на затвори
Сгради на парламента и зали за събрания
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на службите за оказване на помощ
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на пожарни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на станции с автомобили на спешна помощ
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пунктове на планински спасителни служби
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на брегови спасителни станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на служби за спешна помощ
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пунктове на бреговата охрана

45215142-4
45215143-1
45215144-8
45215145-5
45215146-2
45215147-9
45215148-6
45215200-9
45215210-2
45215212-6
45215213-3
45215214-0
45215215-7
45215220-5
45215221-2
45215222-9
45215300-0
45215400-1
45215500-2
45216000-4
45216100-5
45216110-8
45216111-5
45216112-2
45216113-9
45216114-6
45216120-1
45216121-8
45216122-5
45216123-2
45216124-9
45216125-6
45216126-3
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45216127-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на станции за спасителни операции

45216128-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на фарове

45216129-4

Защитни укрития

45216200-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на сгради на отбраната и на военни съоръжения

45216220-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на военни бункери

45216230-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на военни укрития

45216250-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на укрепителни съоръжения с траншеи

45217000-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на надуваеми сгради

45220000-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на строителни съоръжения

45221000-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на мостове, виадукти, тунели и подлези

45221100-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на мостове

45221110-6

Строителни работи по общо изграждане на мостове

45221111-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пътни мостове

45221112-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни мостове

45221113-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пешеходни мостове

45221114-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на чугунени мостове

45221115-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на стоманени мостове

45221117-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на подвижни мостове

45221118-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на мостове за тръбопроводи

45221119-9

Строителни работи по ремонт на мостове

45221120-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на виадукти

45221121-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пътни виадукти

45221122-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни виадукти

45221200-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунели, шахти и подлези

45221210-7

Изкопни работи, извършвани на закрито или
полузакрито

45221211-4

Подлези

45221213-8

Изкопни работи, извършвани на закрито или
полузакрито, за железопътен тунел

45221214-5

Изкопни работи, извършвани на закрито или
полузакрито, за пътен тунел

45221220-0

Дренажни канали

45221230-3

Шахти

45221240-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунели

45221241-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пътни тунели

45221242-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни тунели

45221243-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунели за пешеходци
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45221244-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунел на канал

45221245-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунели под реки

45221246-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тунели под море

45221247-5

Работи по прокопаване на тунели

45221248-2

Строителни работи по полагане на облицовки на
тунели

45221250-9

Други подземни съоръжения, без тунели, шахти и
подлези

45222000-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на строителни съоръжения, без тунели и мостове

45222100-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на заводи за преработка на отпадъци

45222110-3

Строителни работи по общо изграждане на депа за
отпадъци

45222200-1

Инженерно-строителни работи по изграждане на
военни съоръжения

45222300-2

Инженерно-строителни работи по изграждане на
охранителни съоръжения

45223000-6

Строителни и монтажни работи по изграждане на
строителни конструкции

45223100-7

Работи по сглобяване на метални конструкции

45223110-0

Монтажни работи на метални конструкции

45223200-8

Носещи конструкции

45223210-1

Метални носещи конструкции

45223220-4

Други конструкции

45223300-9

Строителни и монтажни работи по изграждане на
паркинг

45223310-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на подземни паркинги

45223320-5

Строителни работи по изграждане на крайградски
паркинги

45223400-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на радарни станции

45223500-1

Стоманобетонни конструкции

45223600-2

Строителни и монтажни работи по изграждане на
клетки за кучета

45223700-3

Строителни и монтажни работи по изграждане на
зони за обслужване

45223710-6

Строителни и монтажни работи по изграждане зони
за обслужване край автомагистрали

45223720-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на бензино- или газостанции

45223800-4

Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)

45223810-7

Сглобяеми конструкции, без тези от метал

45223820-0

Сглобяеми елементи и компоненти, без тези от метал

45223821-7

Сглобяеми елементи, без тези от метал

45223822-4

Сглобяеми компоненти, без тези от метал

45230000-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на проводи и на пътища, релсови пътища и
самолетни писти

45231000-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни и разпределителни проводи
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45231100-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни и разпределителни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по полагане на
тръби
Работи по демонтаж и подмяна на преносни и
разпределителни тръбопроводи
Монтажни работи на преносни и разпределителни
тръбопроводи
Работи по подмяна на преносни и разпределителни
тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни нефто- и газопроводи и на разпределителни газоснабдителни мрежи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни нефтопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни газопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на главни тръбопроводи от газоразпределителни
мрежи
Монтажни работи на газомери на разпределителни
газоснабдителни мрежи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на спомагателни съоръжения за снабдяване с газ
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни и разпределителни електропроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тръбопроводи за пренос на сгъстен въздух
Строителни и монтажни работи на пневматични
проводи за системи за разпределение на пощата
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на далекосъобщителни линии
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните тръбопроводи
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на напоителни системи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на напоителни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на канализация за дъждовни води
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за
централно градско отопление
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на разпределителна отоплителна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на топлообменни станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на разпределителни водопроводи
Строителни и монтажни работи по реконструкция на
главни водопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на помпени станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на водонапорни кули
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на водонапорни кули за питейна вода
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните електропроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на преносни и разпределителни електропроводи,
надземни
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на подстанции

45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231200-7
45231210-0
45231220-3
45231221-0
45231222-7
45231223-4
45231300-8
45231400-9
45231500-0
45231510-3
45231600-1
45232000-2
45232100-3
45232120-9
45232121-6
45232130-2
45232140-5
45232141-2
45232142-9
45232150-8
45232151-5
45232152-2
45232153-9
45232154-6
45232200-4
45232210-7
45232220-0
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45232221-7

Трансформаторна подстанция

45232300-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на далекосъобщителни линии и спомагателни съоръжения

45232310-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на телефонни линии

45232311-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на телефонни линии за спешно повикване

45232320-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на линии за кабелна телевизия

45232330-4

Работи по инсталиране на предавателни антени

45232331-1

Спомагателни съоръжения за радио- и телевизионно
предаване

45232332-8

Спомагателни съоръжения към далекосъобщенията

45232340-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на базисни станции за мобилна телефония

45232400-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на канализационни колектори

45232410-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на канализационна мрежа

45232411-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на канализации за битови и промишлени отпадъчни
води

45232420-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на станции за пречистване на отпадъчни води

45232421-9

Станция за третиране на отпадъчни води

45232422-6

Станция за третиране на утайки

45232423-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на помпени станции за битови отпадъчни води

45232424-0

Строителни работи по изграждане на заустване за
отпадъчни води

45232430-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на станция за пречистване на вода

45232431-2

Станция за изпомпване на отпадъчни води

45232440-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на канализационни тръбопроводи

45232450-1

Дренажни работи

45232451-8

Дренажни работи и работи на повърхността

45232452-5

Дренажни съоръжения

45232453-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на отводнителни системи

45232454-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на резервоари за дъждовни води

45232460-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на санитарни инсталации

45232470-7

Станция за пренос на отпадъци

45260000-7

Покривни и други специализирани строителни и
монтажни работи

45261000-4

Покривни работи

45261100-5

Строителни и монтажни работи на покривни
конструкции

45261200-6

Работи по изпълнение покривни покрития и боядисване на покривни конструкции

45261210-9

Работи по изпълнение на покривни покрития

45261211-6

Работи по покриване с керемиди

45261212-3

Работи по покриване с шистови плочи
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45261213-0

Работи по покриване с метални плоскости

45261214-7

Работи по покриване с битуминозни материали

45261215-4

Работи по покриване на покриви със слънчеви
панели

45261220-2

Работи по боядисване и нанасяне на други покрития
на покривни конструкции

45261221-9

Работи по боядисване на покривни конструкции

45261222-6

Работи по изпълнение на циментово покривно
покритие

45261300-7

Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби,
железарски работи

45261310-0

Монтажни работи на обшивки

45261320-3

Монтажни работи на водосточни тръби

45261400-8

Изолационни и хидроизолационни
покривни конструкции

45261410-1

Работи по изолации на покривни конструкции

45261420-4

Хидроизолационни работи на покривни конструкции

45261900-3

Работи по ремонт и поддържане на покриви

45261910-6

Ремонт на покривни конструкции

45261920-9

Работи по поддържане на покриви

45212212-5
и DA03-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на плувни басейни/публичен

45230000-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на проводи и на пътища, релсови пътища и
самолетни писти

45233000-9

Строителни работи по изпълнение на основа на
пътна настилка и настилка на пътища

45233100-0

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и
пътища

45233110-3

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

45233120-6

Строителни и монтажни работи на пътища

45233121-3

Строителни и монтажни работи на главни пътища

45233122-0

Строителни и монтажни работи на околовръстни
пътища

45233123-7

Строителни и монтажни работи на второстепенни
пътища

45233124-4

Строителни и монтажни работи на пътища I клас

45233125-1

Строителни и монтажни работи на пресичащи се
пътища

45233126-8

Строителни и монтажни работи на пътни възли

45233127-5

Строителни и монтажни работи на Т-образни
кръстовища

45233128-2

Строителни и монтажни работи на кръстовища с
кръгово движение

45233129-9

Строителни и монтажни работи на кръстовища

45233130-9

Строителни и монтажни работи на национални
пътища

45233131-6

Строителни и монтажни работи на виадукти

45233139-3

Работи по поддържане на национални пътища

работи

на
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45233140-2

Пътни работи

45233141-9

Работи по поддръжане на пътища

45233142-6

Работи по ремонт на пътища

45233144-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на надлези

45233150-5

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
забавяне на движението

45233160-8

Пътища и други площи, покрити с чакъл

45233161-5

Строителни работи по изграждане на тротоари и
пешеходни пътеки

45233162-2

Строителни работи по изграждане на пътеки за
велосипедисти

45233200-1

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
пътища

45233210-4

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
автомагистрали

45233220-7

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
други пътища

45233221-4

Работи по пътна маркировка на пътища

45233222-1

Строителни работи по полагане на пътна настилка от
павета и асфалтова настилка

45233223-8

Работи по подравняване на пътна настилка на
пътища

45233224-5

Строителни и монтажни работи на пътища с две
отделни платна

45233225-2

Строителни и монтажни работи на пътища с едно
платно

45233226-9

Строителни и монтажни работи на подходни пътища

45233227-6

Строителни и монтажни работи на свързващи
пътища

45233228-3

Строителни работи по полагане на повърхностни
покрития

45233229-0

Работи по поддръжане на банкети

45233250-6

Строителни работи по полагане на пътна настилка,
без тази за пътища

45233251-3

Работи по подравняване на пътна настилка, без тази
за пътища

45233252-0

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
улици

45233253-7

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
пешеходни улици

45233260-9

Строителни и монтажни работи на пешеходни
пътища

45233261-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на надлези за пешеходци

45233262-3

Строителни и монтажни работи по изграждане на
пешеходни зони

45233270-2

Работи по пътна маркировка на паркинги

45233280-5

Работи по поставяне на пътни бариери

45233290-8

Работи по поставяне на указателни табели

45233291-5

Работи по поставяне на стойки за привързване на
плавателни средства

45233292-2

Работи по поставяне на предпазни съоръжения

45233293-9

Работи по поставяне на уличен инвентар

45233294-6

Работи по поставяне на пътна сигнализация

45233300-2

Строителни работи по изпълнение на основа на
пътна настилка

L 74/314

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15.3.2008 г.

NACE Rev.1 Част Е – Строителство
Подразделение

Група

Клас

Предмет

CPV
Код по СРV

Предмет

45233310-5

Строителни работи по изпълнение на основа на
автомагистрали

45233320-8

Строителни работи по изпълнение на основа на
други пътища

45233330-1

Строителни работи по изпълнение на основа на
улици

45233340-4

Строителни работи по изпълнение на основа на
пешеходни пътища

45234000-6

Строителни и монтажни работи на релсови пътища и
въжени линии

45234100-7

Строителни и монтажни работи на релсови пътища

45234110-0

Междуградски релсови пътища

45234111-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на градски железни пътища

45234112-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни депа

45234113-1

Разрушаване на релсови пътища

45234114-8

Работи по изграждане на насипи на релсови пътища

45234116-2

Строителни и монтажни работи на коловози

45234120-3

Строителни и монтажни работи на релсови пътища в
населени места

45234121-0

Строителни и монтажни работи на трамвайни
релсови пътища

45234122-7

Строителни и монтажни работи на подземни релсови
пътища

45234123-4

Строителни и монтажни работи на релсови пътища
за частично преминаващ под земята релсов път

45234124-1

Строителни и монтажни работи на подземни релсови
пътища за превоз на пътници

45234125-8

Метростанция

45234126-5

Строителни и монтажни работи на трамвайни линии

45234127-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на трамвайни депа

45234128-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на трамвайни перони

45234129-6

Строителни и монтажни работи на коловози за
релсови пътища в населените места

45234130-6

Работи по изграждане на баластови конструкции

45234140-9

Строителни работи по пресичане на ниво

45234160-5

Работи по изграждане на контактна мрежа

45234170-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на тягови подстанции

45234180-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на железопътни работилници

45234181-8

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на работилници по железопътни секции

45234200-8

Въжени линии

45234210-1

Кабинкови въжени линии

45234220-4

Строителни и монтажни работи на ски влек

45234230-7

Строителни и монтажни работи на седалков лифт

45234240-0

Зъбчата железница

45234250-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на въжена линия

45235000-3

Строителни и монтажни работи на самолетни писти,
писти за излитане и кацане, стоянки за самолети
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45235100-4

Строителни и монтажни работи на летища

45235110-7

Строителни работи на самолетни писти

45235111-4

Строителни работи по полагане на настилка на
авиационни площадки

45235200-5

Строителни работи на писти за излитане и кацане

45235210-8

Подравняване на писти за излитане и кацане

45235300-6

Строителни работи на писти за рулиране

45235310-9

Строителни работи по изграждане на писти за
рулиране

45235311-6

Строителни работи по полагане на пътна настилка на
писти за рулиране

45235320-2

Строителни работи на стоянки за самолети

45236000-0

Строителни работи на спортни терени и терени на
съоръжения за отдих и развлечение

45236100-1

Строителни работи на спортни терени на стадиони и
спортни площадки

45236110-4

Строителни работи на спортни терени

45236111-1

Строителни работи на терени за голф игрища

45236112-8

Строителни работи на терени за тенис кортове

45236113-5

Строителни работи на писти за конни надбягвания

45236114-2

Строителни работи на лекоатлетически писти

45236119-7

Работи по ремонт на спортни площадки

45236200-2

Строителни работи на терени на съоръжения за
отдих и развлечение

45236210-5

Строителни работи на терени на детски площадки

45236220-8

Строителни работи на терени на зоологически
градини

45236230-1

Строителни работи на терени на градини

45236250-7

Строителни работи на терени на паркове

45236290-9

Работи по ремонт на терени на места за отдих и
развлечения

45236300-3

Строителни работи на терени на гробища

45237000-7

Строителни и монтажни работи на сцени

45240000-1

Строителни и монтажни работи на хидротехнически
съоръжения

45241000-8

Строителни и монтажни работи на пристанища

45241100-9

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на кейове

45241200-0

Строителни и монтажни работи на платформи за
добив на нефт в открито море

45241300-1

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пирсове

45241400-2

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на докове

45241500-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пристани

45241600-4

Монтажни работи на пристанищно осветление

45242000-5

Строителни и монтажни работи на хидросъоръжения
за развлечения и отдих

45242100-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
водни спортове
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45242110-9

Строителни и монтажни работи на водни пързалки

45242200-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на комплекс яхтени стоянки

45242210-0

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пристанища за яхти

45243000-2

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
защита на бреговата ивица

45243100-3

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
защита на скалистия бряг

45243110-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
укрепване на скалистия бряг

45243200-4

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на вълноломи

45243300-5

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на морски диги

45243400-6

Строителни и монтажни работи на съоръжения за
укрепване на плажните ивици

45243500-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за защита от морето

45243510-0

Строителни и монтажни работи на насипи

45243600-8

Строителни и монтажни работи на кейови стени

45244000-9

Строителни и монтажни работи на морски съоръжения

45244100-0

Морски съоръжения

45244200-1

Буни

45245000-6

Работи по драгиране и изпомпване при водопречиствателни съоръжения

45246000-3

Строителни и монтажни работи по регулиране на
реки и водни потоци

45246100-4

Строителни и монтажни работи на стени на реки

45246200-5

Работи по защита на речните брегове

45246400-7

Защитни речни съоръжения срещу наводнения

45246410-0

Строителни работи по поддържане на речни диги

45246500-8

Работи по изграждане на алеи за разходка край
речните брегове

45246510-1

Работи по изграждане на дъсчени пътеки край
речните брегове

45247000-0

Строителни и монтажни работи на язовири и
хидромелиоративни съоръжения

45247100-1

Строителни и монтажни работи на плавателни
пътища

45247110-4

Строителни и монтажни работи на канали

45247111-1

Строителни и монтажни работи на напоителни
канали

45247112-8

Строителни и монтажни работи на дренажни канали

45247120-7

Плавателни пътища, без каналите

45247130-0

Строителни и монтажни работи на акведукти

45247200-2

Строителни и монтажни работи на язовири

45247210-5

Строителни и монтажни работи на язовири

45247211-2

Строителни и монтажни работи на язовирни стени

45247212-9

Работи по укрепване на язовир
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45247220-8

Строителни и монтажни работи на преливници на
язовири
Строителни и монтажни работи на диги
Строителни и монтажни работи на неподвижни
бентове
Строителни и монтажни работи на водохранилища
Строителни и монтажни работи на шлюзове и други
хидромеханични съоръжения
Строителни и монтажни работи на шлюзове на
канали
Строителни и монтажни работи на сухи докове
Строителни и монтажни работи на плаващи докове
Строителни и монтажни работи на пристанищни
понтони
Строителни и монтажни работи на подвижни
бентове

45247230-1
45247240-4
45247270-3
45248000-7
45248100-8
45248200-9
45248300-0
45248400-1
45248500-2
45.25

Други специализирани строителни и монтажни
работи

L 74/317

45200000-9
45250000-4
45251000-1
45251100-2
45251110-5
45251111-2
45251120-8
45251140-4
45251141-1
45251142-8
45251143-5
45251150-7
45251160-0
45251200-3
45251220-9
45251230-2
45251240-5
45251250-8
45252000-8

45252100-9
45252110-2
45252120-5
45252121-2

Строителни и монтажни работи на сгради и
строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на електроцентрали и строителни съоръжения за
добивната и преработващата промишленост
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на електроцентрали и топлоцентрали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на електроцентрали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на атомни електроцентрали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на атомни реактори
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на водноелектрически централи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на термични централи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на геотермални централи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на електроцентрали, захранвани с дърва
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за производство на сгъстен въздух
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на охладителни кули
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения, използващи енергията на вятъра
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на топлоцентрали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за когенерация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за производство на пара
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за производство на електроенергия от
газ от депа за отпадъци
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на топлоцентрали за централно отопление
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на станции за третиране на отпадъчни води,
пречиствателни станции и заводи за изгаряне на
битови отпадъци
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пречиствателни станции за битови отпадъчни води
Работи по общо изграждане на мобилни станции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за пречистване на вода
Съоръжения за утаяване
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45252122-9
45252123-6
45252124-3
45252125-0
45252126-7

Екстрактор на утайки
Съоръжения за пресяване
Дренажни работи и изпомпване
Работи по насипване на скални материали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пречиствателни станции за питейна вода
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на пречиствателни станции за отпадъчни води
Оборудване на пречиствателна станция
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталация за обезводняване на утайки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за товарене и разтоварване на
въглища
Оборудване за пречиствателна инсталация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за пречистване на питейни води
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на заводи за изгаряне на битови отпадъци
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за химическата промишленост
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за деминерализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за десулфуризация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за дестилиране или за ректификация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за дестилиране на вода
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за дестилиране на алкохол
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на
съоръжения за нефтопреработващата промишленост
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на фармацевтични заводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за дейонизация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на метантанкове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на инсталации за производство на компост
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за добивната промишленост и
преработката на минерални суровини
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на мини
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на надшахтни кули
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за преработката на минерални
суровини
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на
съоръжения за нефто- и газодобивната промишленост
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на добивни платформи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на кладенци
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за добивни платформи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на наземни съоръжения за добивни платформи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на нефтени рафинерии
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на нефтени терминали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на терминали за газ

45252127-4
45252130-8
45252140-1
45252150-4
45252200-0
45252210-3
45252300-1
45253000-5
45253100-6
45253200-7
45253300-8
45253310-1
45253320-4
45253400-9
45253500-0
45253600-1
45253700-2
45253800-3
45254000-2
45254100-3
45254110-6
45254200-4
45255000-9
45255100-0
45255110-3
45255120-6
45255121-3
45255200-1
45255210-4
45255300-2
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45255400-3

Монтажни работи на сонди

45255410-6

Монтажни работи на платформа в открито море

45255420-9

Монтажни работи на сонди на сушата

45255430-2

Разрушаване на нефтени платформи

45255500-4

Сондажни и пробивни работи, свързани с проучване

45255600-5

Работи по поставяне на спираловидна тръба в
кладенец

45255700-6

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на заводи за производство на газ от въглища

45255800-7

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на съоръжения за производство на газ

45259000-7

Строителни работи по ремонт и поддържане на
пречиствателни станции и други съоръжения

45259100-8

Строителни работи по ремонт и поддържане на
станции за третиране на отпадъчни води

45259200-9

Строителни работи по ремонт и поддържане на
пречиствателни станции

45259300-0

Строителни работи по ремонт и поддържане на
топлоцентрали

45259900-6

Строителни работи по обновяване на съоръжения

45260000-7

Покривни и други специализирани строителни и
монтажни работи

45262000-1

Други специализирани строителни и монтажни
работи, без покривни работи

45262100-2

Работи по монтаж на скеле

45262110-5

Работи по демонтаж на скеле

45262120-8

Работи по изграждане на скеле

45262200-3

Специализирани строителни работи по изливане на
бетон и пробиване на кладенци за вода

45262210-6

Специализирани строителни и монтажни работи по
фундиране

45262211-3

Специализирани строителни и монтажни работи по
укрепване чрез пилоти

45262212-0

Кофражни работи

45262213-7

Специализирани строителни работи по изливане на
стени в основите

45262220-9

Строително-пробивни работи на кладенци за вода

45262300-4

Специализирани строителни работи по изливане на
бетон

45262310-7

Специализирани строителни работи по изливане на
стоманобетон

45262311-4

Груб строеж от стоманобетон

45262320-0

Специализирани строителни работи по изливане на
бетонни замазки

45262321-7

Специализирани строителни работи по изливане на
подови бетонни замазки

45262330-3

Работи по ремонт на бетонни конструкции

45262340-6

Работи по инжектиране на цимент

45262350-9

Специализирани строителни работи по изливане на
неармиран бетон

45262360-2

Специализирани строителни работи по циментиране

45262370-5

Специализирани строителни работи по покриване с
бетон
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45.
45.31
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CPV
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45262400-5

Монтажни работи на метални елементи и конструкции

45262410-8

Монтажни работи на метални елементи и конструкции на сгради

45262420-1

Монтажни работи на метални елементи и конструкции на строителни съоръжения

45262421-8

Монтажни работи в открито море на устройства за
закрепване

45262422-5

Работи, свързани с подводно сондиране

45262423-2

Работи, свързани с производство на мостове

45262424-9

Работи, свързани с производство на модули за
добивни платформи в открито море

45262425-6

Работи, свързани с производство на решетъчни
конструкции за платформи

45262426-3

Работи, свързани с производство на пилоти

45262500-6

Зидарски и каменоделски работи

45262510-9

Работи по зидане с камъни

45262511-6

Каменоделство

45262512-3

Работи по зидане с дялан камъни

45262520-2

Работи по зидане с тухли

45262521-9

Работи по зидане с облицовъчни тухли

45262522-6

Зидарски работи

45262600-7

Различни специализирани строителни и монтажни
работи

45262610-0

Промишлени комини

45262620-3

Подпорни стени

45262630-6

Специализирани строителни и монтажни работи на
пещи

45262640-9

Строителни работи, свързани с подобряване на
околната среда

45262650-2

Работи по външни защитни покрития

45262660-5

Работи по отнемане на азбест

45262670-8

Металообработване

45262680-1

Заваръчни работи

45262690-4

Саниране на рушащи се сгради

45262700-8

Стрителни и монтажни работи по реставрация на
сгради

45262710-1

Работи по поддържане на фрески

45262800-9

Стрителни и монтажни работи по пристрояване на
сгради

45262900-0

Балконски работи

Строителни и монтажни работи на инсталации

45300000-0

Строителни и монтажни работи на инсталации

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации

45213316-1

Строителни работи по изграждане на пешеходни
пътеки/алеи

45310000-3

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации

45311000-0

Работи по изтегляне на кабели за електрически
инсталации и по свързване на електрически инсталации

45311100-1

Работи по изтегляне на кабели за електрически
инсталации

45311200-2

Работи по свързване на електрически инсталации

15.3.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

NACE Rev.1 Част Е – Строителство
Подразделение

Група

Клас

45.32

45.33
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Изолационни строителни работи

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни
инсталации
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CPV
Код по СРV

Предмет

45312000-7

Работи по инсталиране на пожаро-, сигналноохранителни известителни системи и на антени за
жилищни сгради

45312100-8

Работи по инсталиране на пожароизвестителни
системи

45312200-9

Работи по инсталиране на сигнално-охранителни
известителни системи

45312300-0

Строителни и монтажни работи на антени за
жилищни сгради

45312310-3

Работи по монтиране на гръмоотводи

45312311-0

Работи по изтегляне на инсталации за гръмоотводи

45312320-6

Строителни и монтажни работи на телевизионни
антени за жилищни сгради

45312330-9

Строителни и монтажни работи на радиоантени за
жилищни сгради

45313000-4

Строителни и монтажни работи на асансьори и
ескалатори

45313100-5

Строителни и монтажни работи на асансьори

45313200-6

Строителни и монтажни работи на ескалатори

45313210-9

Строителни и монтажни работи на движещи се
пътеки

45314000-1

Строителни и монтажни работи на инсталации за
далекосъобщения

45314100-2

Строителни и монтажни работи на инсталации за
телефонни централи

45314120-8

Строителни и монтажни работи на инсталации на
телефонни номератори

45314200-3

Строителни и монтажни работи на телефонни линии

45314300-4

Строителни и монтажни работи на инсталации за
далекосъобщителна инфраструктура

45314310-7

Работи по изтегляне на телефонни кабели

45314320-0

Работи по изтегляне на кабели за компютри

45315000-8

Строителни и монтажни работи на електрическо
отопление и други електрически уредби в сгради

45315100-9

Строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации

45315200-0

Работи, свързани с турбини

45315300-1

Строителни и монтажни работи на електрическо
захранване

45315400-2

Строителни и монтажни работи на високоволтови
инсталации

45315500-3

Строителни и монтажни работи на средноволтови
инсталации

45315600-4

Строителни и монтажни работи на нисковолтови
инсталации

45315700-5

Строителни и монтажни работи на превключвателни
станции

45320000-6

Изолационни строителни работи

45321000-3

Топлоизолационни строителни работи

45323000-7

Звукоизолационни строителни работи

45324000-4

Работи по поставяне на изолационни гипсови
плоскости

45330000-9

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни
инсталации

45331000-6

Строителни и монтажни работи на отоплителни,
вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

45331100-7

Строителни и монтажни работи на отоплителни
тръбопроводни инсталации

45331110-0

Инсталиране на котли за отопление
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45.34
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Строителни и монтажни работи на други инсталации
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Предмет

45331200-8

Строителни и монтажни работи на вентилационни и
климатични тръбопроводни инсталации

45331210-1

Строителни и монтажни работи на вентилационни
тръбопроводни инсталации

45331211-8

Строителни и монтажни работи на външни вентилационни тръбопроводни инсталации

45331220-4

Строителни и монтажни работи на климатични
тръбопроводни инсталации

45331221-1

Строителни и монтажни работи на частична климатизация на въздуха

45331230-7

Строителни и монтажни работи на охладителни
инсталации

45331231-4

Строителни и монтажни работи на инсталации за
замразяване

45332000-3

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни
и канализационни инсталации

45332200-5

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни
инсталации

45332300-6

Строителни и монтажни работи на канализационни
инсталации

45332400-7

Работи по инсталиране на санитарна керамика

45333000-0

Строителни и монтажни работи на газови инсталации

45333100-1

Монтажни работи на регулатори на газ

45333200-2

Монтажни работи на газомери на газови инсталации

45234115-5

Работи по инсталиране на сигнализация за релсови
пътища

45340000-2

Монтажни работи на огради, парапети и подобни
предпазни ограждения

45341000-9

Монтажни работи на предпазни парапети

45342000-6

Монтажни работи на огради

45343000-3

Работи по инсталиране на устройства за предотвратяване на пожари

45343100-4

Работи по поставяне на огнеустойчиви изолации

45343200-5

Работи по инсталиране на пожарогасители

45343210-8

Работи по инсталиране на пожарогасители с CO2

45343220-1

Работи по монтаж на инсталации за гасене на пожари

45343230-4

Работи по инсталиране на водоразпръскващи системи

45316000-5

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

45316100-6

Монтажни работи на осветители на пътища, летища
и други

45316110-9

Монтажни работи на оборудване за осветление на
пътища, летища и други

45316200-7

Монтажни работи на сигнализационни системи за
пътища, летища и други

45316210-0

Монтажни работи на оборудване за контрол на
пътния трафик

45316211-7

Работи по инсталиране на светлинни сигнализационни пътни знаци

45316212-4

Работи по инсталиране на светофари

45316213-1

Работи по инсталиране на указателни знаци

45316220-3

Монтажни работи на сигнализационни системи за
летища

45316230-6

Монтажни работи на сигнализационни системи за
пристанища

45317000-2

Други монтажни работи на електрически инсталации, некласифицирани другаде
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45317100-3

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации на помпи

45317200-4

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации на трансформатори

45317300-5

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации на електроразпределителни апарати

45317400-6

Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации на оборудване за филтриране

Довършителни строителни работи

45400000-1

Довършителни строителни работи

45.41

Работи по полагане на мазилки

45410000-4

Работи по полагане на мазилка

45.42

Монтажни работи на дограма, интериорни и други
завършващи елементи

45420000-7

Монтажни работи на дограма, интериорни и други
завършващи елементи

45421000-4

Монтажни работи на дограма

45421100-5

Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси
и прагове

45421110-8

Монтажни работи на дограма за врати и прозорци

45421111-5

Монтажни работи на дограма за врати

45421112-2

Монтажни работи на дограма за прозорци

45421120-1

Монтажни работи на прагове

45421130-4

Монтажни работи на врати и прозорци

45421131-1

Монтажни работи на врати

45421132-8

Монтажни работи на прозорци

45421140-7

Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от метал

45421141-4

Монтажни работи на подвижни прегради

45421142-1

Монтажни работи на капаци на прозорци

45421143-8

Монтажни работи на щори

45421144-5

Монтажни работи на навеси (тенти, жалузи, транспаранти, маркизи)

45421145-2

Монтажни работи на рулетки

45421146-9

Монтажни работи на окачени тавани

45421147-6

Монтажни работи на решетки

45421148-3

Монтажни работи на портални врати

45421150-0

Монтажни работи на интериорни и други завършващи елементи, от материали, различни от метал

45421151-7

Инсталиране на кухненски мебели

45421152-4

Монтажни работи на преградни стени

45421153-1

Инсталиране на вградена мебел

45421160-3

Обковаване

45422000-1

Дърводелски работи

45.4

Предмет

CPV
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Работи по полагане на подови настилки и стенни
облицовки

Работи по боядисване и стъклопоставяне

Други довършителни строителни работи
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Предмет

45422100-2

Дърводелски изделия

45430000-0

Работи по полагане на подови настилки и стенни
облицовки

45431000-7

Работи по полагане на плочки за подови настилки и
стенни облицовки

45431100-8

Работи по полагане на плочки за подови настилки

45431200-9

Работи по полагане на плочки за стенни облицовки

45432000-4

Други работи по полагане на подови настилки,
стенни покрития и тапети

45432100-5

Други работи по полагане на подови настилки

45432110-8

Работи по поставяне на подови настилки

45432111-5

Работи по полагане на гъвкави подови покрития

45432112-2

Работи по полагане на настилка с павета

45432113-9

Работи по поставяне на паркет

45432114-6

Работи по полагане на настилка с дървени павета

45432120-1

Работи по поставяне на междинен под

45432121-8

Работи по поставяне на под на компютърна зала

45432130-4

Работи по полагане на други подови настилки

45432200-6

Работи по полагане на стенни покрития и тапети

45432210-9

Работи по полагане на гъвкави стенни покрития

45432220-2

Работи по полагане на хартиени тапети

45440000-3

Работи по боядисване и стъклопоставяне

45441000-0

Работи по стъклопоставяне

45442000-7

Работи по боядисване и нанасяне на защитни
покрития на сгради

45442100-8

Работи по боядисване

45442110-1

Работи по боядисване на сгради

45442120-4

Работи по боядисване и нанасяне на защитни
покрития на други обекти

45442121-1

Работи по боядисване на други обекти

45442180-2

Работи по пребоядисване

45442190-5

Работи по сваляне на боя

45442200-9

Работи по нанасяне на антикорозионни покрития

45442210-2

Работи по галванизация

45442300-0

Работи по защита на повърхности

45443000-4

Работи по фасади

45212212-5
и DA04-3

Строителни и монтажни работи по общо изграждане
на плувни басейни/частен

45450000-6

Други довършителни строителни работи

45451000-3

Монтажни работи на декоративни елементи от метал
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Група

Клас

Предмет

CPV
Код по СРV

Предмет

45451100-4
45451200-5
45451300-6
45452000-0
45452100-1
45453000-7

Изработване на орнаменти от метал
Работи по поставяне на акустични панели
Вътрешни градини
Работи по външно почистване на сгради
Работи по външно почистване на сгради с пясък
Строителни работи по възстановяване и възобновяване
Строителни работи по възстановяване
Строителни работи по преустройство
Строителни работи по реставрация

45453100-8
45454000-4
45454100-5
45.5
45.50

L 74/325

Услуги по даване под наем на строителни машини и
оборудване, с оператор

45500000-2

Услуги по даване под наем на строителни машини и
оборудване, с оператор

Услуги по даване под наем на строителни машини и
оборудване, с оператор

45500000-2

Услуги по даване под наем на строителни машини и
оборудване, с оператор
Услуги по даване под наем на товароподемни
кранове, с оператор
Услуги по даване под наем на машини за земни
работи, с оператор

45510000-5
45520000-8
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ТАБЛИЦА HА СЪОТВЕТСТВИЕTO МЕЖДУ CPV И КН

КН
Раздел

1

2

3

4

5

CPV
Код по CPV

Описание

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03320000-8

Едър рогат добитък, домашни животни и дребен добитък

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15100000-9

Месо и месни продукти

15110000-2

Месо

15130000-8

Месни продукти

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03310000-5

Рибни, ракообразни и водни продукти

15200000-0

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

15210000-3

Филета от риба, черен дроб, хайвер или семенна течност от риба

15220000-6

Риба, филе и друго месо от риба, замразено

15230000-9

Риба сушена, осолена или в саламура; риба пушена

15240000-2

Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба

15250000-5

Морски дарове

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03140000-4

Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03330000-3

Продукти на скотовъдството

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15500000-3

Млечни продукти

15510000-6

Мляко и сметана

15530000-2

Масло

15540000-5

Сирене

15550000-8

Други млечни продукти

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03140000-4

Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03330000-3

Продукти на скотовъдството

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

КН
Раздел

6

7

8

9

10

11

12

L 74/327

CPV
Код по CPV

Описание

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба и принадлежности
за ресторантьорство

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

03120000-8

Продукти от градинарство и разсадници

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03440000-6

Продукти на горското стопанство

03450000-9

Продукти от горски разсадници

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03210000-6

Зърнени култури и картофи

03220000-9

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03220000-9

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03130000-1

Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15800000-6

Различни хранителни продукти

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03210000-6

Зърнени култури и картофи

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03210000-6

Зърнени култури и картофи

15600000-4

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

15610000-7

Мелничарски продукти

15620000-0

Нишесте и нишестени продукти

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството
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CPV
Код по CPV

Описание

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03220000-9

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03420000-0

Гуми (клейове)

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15400000-2

Животински или растителни масла и мазнини

15410000-5

Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни

15420000-8

Рафинирани течни масла и мазнини

15430000-1

Мазнини, годни за консумация

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15100000-9

Месо и месни продукти

15110000-2

Месо

15130000-8

Месни продукти

15200000-0

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

15210000-3

Филета от риба, черен дроб, хайвер или семенна течност от риба

15220000-6

Риба, филе и друго месо от риба, замразено

15230000-9

Риба сушена, осолена или в саламура; риба пушена

15240000-2

Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба

15250000-5

Морски дарове

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15800000-6

Различни хранителни продукти

15830000-5

Захар и свързани с нея продукти

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15800000-6

Различни хранителни продукти

15840000-8

Какао; шоколадови и захарни изделия

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15800000-6

Различни хранителни продукти

15810000-9

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

15820000-2

Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия

15850000-1

Тестени изделия
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15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15300000-1

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

15310000-4

Картофи, преработени и консервирани

15320000-7

Плодови и зеленчукови сокове

15330000-0

Плодове и зеленчуци, преработени

15500000-3

Млечни продукти

15550000-8

Други млечни продукти

15800000-6

Различни хранителни продукти

15860000-4

Кафе, чай и свързани с тях продукти

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

15880000-0

Специални хранителни продукти

15890000-3

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

41000000-9

Събрана и пречистена вода

41120000-6

Непитейна вода

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15300000-1

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

15320000-7

Плодови и зеленчукови сокове

15800000-6

Различни хранителни продукти

15860000-4

Кафе, чай и свързани с тях продукти

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

15900000-7

Напитки, тютюн и свързани с него продукти

15910000-0

Дестилирани алкохолни напитки

15930000-6

Вина от грозде

15940000-9

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина)

15950000-2

Недестилирани ферментирали напитки

15960000-5

Малцова бира

15980000-1

Минерални води и безалкохолни напитки

41000000-9

Събрана и пречистена вода

41100000-0

Натурална вода

41110000-3

Питейна вода

41120000-6

Непитейна вода

15700000-5

Готови храни за животни

15710000-8

Готови храни за селскостопански и други животни

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15900000-7

Напитки, тютюн и свързани с него продукти

15990000-4

Тютюневи изделия
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Код по CPV

Описание

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14200000-3

Пясък и глина

14210000-6

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

14220000-9

Глина и каолин

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14310000-7

Минерални торове

14400000-5

Сол и чист натриев хлорид

14410000-8

Каменна сол

14420000-1

Морска сол

14430000-4

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

14450000-0

Сол под формата на луга

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други
минерали и благородни метали

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44900000-9

Строителни камъни, варовик, гипс и шисти

44910000-2

Строителен камък

44920000-5

Варовик, гипс и креда

44930000-8

Шисти

09000000-3

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

09300000-2

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

09340000-4

Ядрени горива

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други
минерали и благородни метали

14600000-7

Метални руди и сплави

14610000-0

Метални руди

14630000-6

Шлака, окалина, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана
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09000000-3

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

09100000-0

Горива

09110000-3

Твърди горива

09120000-6

Газообразни горива

09130000-9

Нефт и негови дестилати

09200000-1

Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти

09210000-4

Смазочни препарати

09220000-7

Вазелин, восък на нефтена основа и специални бензини

09230000-0

Суров нефт

09240000-3

Масла и продукти, получени от или на базата на въглища

14200000-3

Пясък и глина

14210000-6

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

09000000-3

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

09300000-2

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

09340000-4

Ядрени горива

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14320000-0

Неорганични химически продукти

14700000-8

Основни метали

14770000-9

Цезий, стронций, рубидий и калций

14780000-2

Калий, магнезий, натрий и литий

24100000-5

Газове

24110000-8

Газове с промишлена употреба

24300000-7

Неорганични и органични химични продукти с основен характер

24310000-0

Неорганични химични продукти с основен характер

24300000-7

Неорганични и органични химични продукти с основен характер

24320000-3

Основни органични химически продукти

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33100000-1

Медицинско оборудване

33140000-3

Медицински консумативи

33600000-6

Фармацевтични продукти

33610000-9

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
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33620000-2

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

33630000-5

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

33640000-8

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

33650000-1

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

33660000-4

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

33670000-7

Медикаменти за дихателната система

33690000-3

Разни медикаменти

38000000-5

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

38900000-4

Различни видове инструменти за оценка или изпитване

38910000-7

Оборудване за контрол на хигиената и изпитвателно оборудване

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14310000-7

Минерални торове

24400000-8

Азотни торове и съединения

24410000-1

Азотни торове

24420000-4

Фосфатни торове

24430000-7

Торове от животински или растителен произход

24440000-0

Различни видове торове

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22600000-6

Мастило

22610000-9

Печатарско мастило

24200000-6

Оцветители и пигментни вещества

24210000-9

Оксиди, пероксиди (прекиси) и хидроксиди (основи)

24220000-2

Дъбилни екстракти, багрилни екстракти, танини и багрилни вещества

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44800000-8

Бои, лакове и маджуни

44810000-1

Бои

44820000-4

Лакове

44830000-7

Маджуни, пълнители, китове за замазка и разтворители

24900000-3

Фини и различни видове химически продукти

24920000-9

Етерични масла

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи
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33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

33730000-6

Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи

33740000-9

Продукти за грижа за ръцете и ноктите

33750000-2

Продукти за грижа за бебето

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39800000-0

Почистващи и полиращи продукти

39810000-3

Препарати за ароматизиране и восъчни препарати

24900000-3

Фини и различни видове химически продукти

24950000-8

Специални химически продукти

24960000-1

Различни химически продукти

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39330000-4

Оборудване за дезинфекция

39800000-0

Почистващи и полиращи продукти

39810000-3

Препарати за ароматизиране и восъчни препарати

39820000-6

Органични повърхностноактивни вещества

39830000-9

Почистващи продукти

24900000-3

Фини и различни видове химически продукти

24910000-6

Лепила

24960000-1

Различни химически продукти

24600000-0

Експлозиви

24610000-3

Приготвени експлозиви

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

37

24930000-2

Химически вещества за използване във фотографията

38

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14800000-9

Различни неметални минерални продукти

14810000-2

Абразивни продукти

24400000-8

Азотни торове и съединения

24450000-3

Агрохимически продукти

34

35

36
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33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33900000-9

Оборудване и принадлежности за аутопсии и погребения

33960000-7

Оборудване и принадлежности за балсамиране

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39330000-4

Оборудване за дезинфекция

39800000-0

Почистващи и полиращи продукти

39820000-6

Органични повърхностноактивни вещества

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44800000-8

Бои, лакове и маджуни

44830000-7

Маджуни, пълнители, китове за замазка и разтворители

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19500000-1

Каучукови и пластмасови материали

19520000-7

Пластмасови продукти

19600000-2

Отпадъци от кожа, текстил, каучук и пластмаса

19640000-4

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

24500000-9

Пластмаси в първични форми

24510000-2

Полимери на етилена в първични форми

24520000-5

Полимери на пропилена в първични форми

24530000-8

Полимери на стирена в първични форми

24540000-1

Винилови полимери в първични форми

24550000-4

Полиестери в първични форми

24560000-7

Полиамиди в първични форми

24570000-0

Карбамидни смоли в първични форми

24580000-3

Аминосмоли в първични форми

24590000-6

Силикони в първични форми

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33600000-6

Фармацевтични продукти

33680000-0

Фармацевтични изделия

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи
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34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

35210000-9

Мишени за стрелба

35260000-4

Полицейска сигнализация

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39290000-1

Различни видове обзавеждане

39500000-7

Текстилни изделия

39510000-0

Текстилни изделия за домакинството

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44190000-8

Различни видове строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19500000-1

Каучукови и пластмасови материали

19510000-4

Каучукови продукти

19600000-2

Отпадъци от кожа, текстил, каучук и пластмаса
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19630000-1

Каучукови отпадъци

19700000-3

Синтетичен каучук и влакна

19710000-6

Синтетичен каучук

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33600000-6

Фармацевтични продукти

33680000-0

Фармацевтични изделия

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34300000-0

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

34350000-5

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части

34950000-1

Носещи елементи

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

44440000-6

Лагери

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19100000-7

Кожа

19110000-0

Кожа шамоа (от дива коза)

19120000-3

Кожа от чифтокопитни и нечифтокопитни животни

19130000-6

Овча, козя или свинска кожа

19140000-9

Кожа от други животни, възстановена кожа и други видове кожа

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19280000-2

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

19600000-2

Отпадъци от кожа, текстил, каучук и пластмаса

19610000-5

Отпадъци от кожа

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18900000-8

Изделия за пренасяне на багаж, седларски изделия, сакове и торбички

18910000-1

Седларски изделия
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18920000-4

Изделия за пренасяне на багаж

18930000-7

Сакове и торбички

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19100000-7

Кожа

19160000-5

Каишки за часовници

19170000-8

Кожени изделия, използвани в машините или механичните уреди

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18600000-5

Кожи с косъм и изделия от тях

18610000-8

Изделия от кожи с косъм

18620000-1

Кожи с косъм

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19280000-2

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03410000-7

Дървен материал

09100000-0

Горива

09110000-3

Твърди горива

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

34950000-1

Носещи елементи

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39290000-1

Различни видове обзавеждане

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
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44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44190000-8

Различни видове строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

44230000-1

Строителна дограма

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44530000-4

Съединителни скоби

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03430000-3

Корк

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03460000-2

Хартиена маса (маса за производство на хартия)

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37800000-6

Принадлежности за занаятчийски дейности и художествено творчество

37820000-2

Принадлежности за художествено творчество

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22810000-1

Регистри от хартия или от картон

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

КН
Раздел

49

L 74/339

CPV
Код по CPV

Описание

22820000-4

Формуляри

22830000-7

Тетрадки за упражнения

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

22900000-9

Различни печатни материали

22990000-6

Хартии за графична употреба, които не са грундирани и не са проклеяни

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33750000-2

Продукти за грижа за бебето

33760000-5

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса

33770000-8

Хартия със санитарна употреба

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34980000-0

Билети за превоз

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35120000-1

Системи и уреди за наблюдение и безопасност

35210000-9

Мишени за стрелба

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39100000-3

Мебелировка

39190000-0

Хартиени тапети и други покрития

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22100000-1

Печатни книги, брошури и диплянки

22110000-4

Печатни книги

22120000-7

Публикации

22130000-0

Азбучни справочници

22140000-3

Диплянки

22150000-6

Брошури

22160000-9

Свезки

22200000-2

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания

22210000-5

Вестници

22300000-3

Пощенски картички, картички с поздравления и други печатни материали

22310000-6

Пощенски картички

22320000-9

Картички с поздравления

22400000-4

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници
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22410000-7

Марки

22420000-0

Гербова хартия

22430000-3

Банкноти

22440000-6

Чекове

22450000-9

Нефалшифицируеми печатни материали

22460000-2

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници

22470000-5

Учебници

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34980000-0

Билети за превоз

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35120000-1

Системи и уреди за наблюдение и безопасност

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19410000-3

Естествени текстилни влакна

19430000-9

Текстилни прежди от естествени влакна

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19210000-1

Тъкани

19220000-4

Кардирана тъкан

19250000-3

Трикотажни или плетени платове

19280000-2

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19410000-3

Естествени текстилни влакна

19430000-9

Текстилни прежди от естествени влакна

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19210000-1

Тъкани

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19410000-3

Естествени текстилни влакна

19430000-9

Текстилни прежди от естествени влакна

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19210000-1

Тъкани

19230000-7

Ленена тъкан

19400000-0

Текстилни прежди и конци
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19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19420000-6

Изкуствени текстилни влакна

19440000-2

Синтетични прежди или конци

19700000-3

Синтетичен каучук и влакна

19720000-9

Синтетични влакна

19730000-2

Изкуствени влакна

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19420000-6

Изкуствени текстилни влакна

19440000-2

Синтетични прежди или конци

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19270000-9

Нетъкани платове

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39540000-9

Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи

39550000-2

Изделия от нетъкан текстил

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39530000-6

Килими, изтривалки и килимчета

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19240000-0

Специална тъкан

19250000-3

Трикотажни или плетени платове

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39510000-0

Текстилни изделия за домакинството

39560000-5

Различни текстилни изделия

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка
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19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19250000-3

Трикотажни или плетени платове

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18100000-0

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

18110000-3

Работно облекло

18130000-9

Специални работни дрехи

18140000-2

Аксесоари за работни дрехи

18200000-1

Връхни дрехи

18210000-4

Манта

18220000-7

Дрехи за предпазване от лошо време

18230000-0

Различни връхни дрехи

18300000-2

Облекла

18310000-5

Долни дрехи

18320000-8

Сутиени, корсети, жартиери и подобни изделия

18330000-1

Тениски и ризи

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18410000-6

Дрехи със специално предназначение

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18450000-8

Закопчалки (за облекло)

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19260000-6

Плат

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39560000-5

Различни текстилни изделия

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18100000-0

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

18110000-3

Работно облекло

18130000-9

Специални работни дрехи

18140000-2

Аксесоари за работни дрехи

18200000-1

Връхни дрехи
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18210000-4

Манта

18220000-7

Дрехи за предпазване от лошо време

18230000-0

Различни връхни дрехи

18300000-2

Облекла

18310000-5

Долни дрехи

18320000-8

Сутиени, корсети, жартиери и подобни изделия

18330000-1

Тениски и ризи

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18410000-6

Дрехи със специално предназначение

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18450000-8

Закопчалки (за облекло)

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19260000-6

Плат

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39560000-5

Различни текстилни изделия

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19260000-6

Плат

19620000-8

Текстилни отпадъци

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35820000-8

Помощна екипировка

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39100000-3

Мебелировка

39190000-0

Хартиени тапети и други покрития

39200000-4

Обзавеждане

39290000-1

Различни видове обзавеждане

39500000-7

Текстилни изделия

39510000-0

Текстилни изделия за домакинството

39520000-3

Готови текстилни изделия
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18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18800000-7

Обувни изделия

18810000-0

Обувки, с изключение на спортни или предпазни

18820000-3

Спортни обувки

18830000-6

Предпазни обувки

18840000-9

Части от обувки

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18440000-5

Шапкарски изделия

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39290000-1

Различни видове обзавеждане

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14800000-9

Различни неметални минерални продукти

14810000-2

Абразивни продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане
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39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39300000-5

Различно оборудване

39310000-8

Оборудване за ресторантьорството

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44410000-7

Артикули за баня и кухня

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

33790000-4

Стъклени изделия с лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39290000-1

Различни видове обзавеждане

39300000-5

Различно оборудване

39310000-8

Оборудване за ресторантьорството

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други
минерали и благородни метали

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18500000-4

Бижутерия, часовници и свързани с тях изделия

18510000-7

Бижутерия и свързани с нея изделия

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39290000-1

Различни видове обзавеждане
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14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14600000-7

Метални руди и сплави

14620000-3

Сплави

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39370000-6

Оборудване за водоразпределителните мрежи

43000000-3

Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43320000-2

Строително оборудване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44130000-0

Тръбопроводи на канализация за отпадни води

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

44230000-1

Строителна дограма

44300000-3

Метални въжета, тел и свързани с тях изделия

44310000-6

Изделия от метални нишки

44320000-9

Кабели и свързани с тях продукти

44330000-2

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44450000-9

Мека стомана

44470000-5

Изделия от чугун

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44530000-4

Съединителни скоби

44540000-7

Вериги
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44550000-0

Пружини

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44130000-0

Тръбопроводи на канализация за отпадни води

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44300000-3

Метални въжета, тел и свързани с тях изделия

44310000-6

Изделия от метални нишки

44320000-9

Кабели и свързани с тях продукти

44330000-2

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44530000-4

Съединителни скоби

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14720000-4

Алуминий, никел, скандий, титан и ванадий

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14720000-4

Алуминий, никел, скандий, титан и ванадий

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44130000-0

Тръбопроводи на канализация за отпадни води

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали
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44200000-2

Конструктивни продукти

44220000-8

Дърводелски изделия за строителството

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

44160000-9

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и
свързани с тях изделия

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14600000-7

Метални руди и сплави

14620000-3

Сплави

14630000-6

Шлака, окалина, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

14700000-8

Основни метали

14720000-4

Алуминий, никел, скандий, титан и ванадий

14730000-7

Хром, манган, кобалт, итрий и цирконий

14740000-0

Молибден, технеций, рутений и родий

14750000-3

Кадмий, лутеций, хафний, тантал и волфрам

14760000-6

Иридий, галий, индий, талий и барий

14770000-9

Цезий, стронций, рубидий и калций
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14780000-2

Калий, магнезий, натрий и литий

14790000-5

Ниобий, осмий, рений и паладий

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33720000-3

Уреди за бръснене и комплекти за маникюр или педикюр

33740000-9

Продукти за грижа за ръцете и ноктите

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39240000-6

Ножарски изделия

39300000-5

Различно оборудване

39310000-8

Оборудване за ресторантьорството

39700000-9

Домакински уреди

39710000-2

Електродомакински уреди

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43800000-1

Цехово оборудване

43820000-7

Обущарско оборудване

43840000-3

Ковашко оборудване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44480000-8

Различно оборудване за защита от пожари

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44510000-8

Инструменти

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

34950000-1

Носещи елементи

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35110000-8

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

35230000-5

Белезници

35260000-4

Полицейска сигнализация

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
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44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44190000-8

Различни видове строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

44430000-3

Плоскости за блиндиране

44440000-6

Лагери

44460000-2

Вертикални и хоризонтални подпори в минни галерии

44480000-8

Различно оборудване за защита от пожари

44500000-5

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

44520000-1

Брави, ключове и панти

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

16000000-5

Селскостопански машини

16100000-6

Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи

16110000-9

Плугове или дискови брани

16120000-2

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи

16130000-5

Сеялки, садачни или разсадосадачни машини

16140000-8

Тороразпръсквачки за оборски тор

16150000-1

Валяци за тревни площи или спортни терени

16160000-4

Различни видове градинарско оборудване

16300000-8

Жътварки (машини за жънене)

16310000-1

Косачки

16320000-4

Сенокосачки

16330000-7

Сламопреси или преси за фураж

16340000-0

Зърнокомбайни

16400000-9

Машини за пулверизиране със селскостопанска или градинарска употреба

16500000-0

Самотоварни или саморазтоварни ремаркета и полуремаркета със селскостопанска употреба

16510000-3

Самотоварещи се ремаркета за селскостопански цели

16520000-6

Саморазтоварващи се ремаркета за селскостопански цели

16530000-9

Самотоварещи се полуремаркета за селскостопански цели

16540000-2

Саморазтоварващи се полуремаркета за селскостопански цели

15.3.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

КН
Раздел

L 74/351

CPV
Код по CPV

Описание

16600000-1

Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство

16610000-4

Машини за почистване, сортиране или калиброване на яйца, плодове или на други продукти

16620000-7

Доилни агрегати

16630000-0

Машини за приготвяне на храна за животни

16640000-3

Машини, използвани в пчеларството

16650000-6

Машини, използвани в птицевъдството

16700000-2

Трактори

16710000-5

Зеленчуково-градинарски трактори

16720000-8

Трактори втора употреба

16730000-1

Тягови двигатели

16800000-3

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство

16810000-6

Части за земеделски машини

16820000-9

Части за машини, използвани в горското стопанство

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22500000-5

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

22510000-8

Офсетови плаки

22520000-1

Оборудване за суха гравюра

30000000-9

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

30130000-9

Оборудване за пощенски клон

30140000-2

Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство

30150000-5

Пишещи машини

30160000-8

Магнитни карти

30170000-1

Машини за етикетиране

30180000-4

Машини за подписване и попълване на чекове

30200000-1

Компютърно оборудване и принадлежности

30210000-4

Машини за обработване на данни (хардуер)

30220000-7

Оборудване за цифрова картография

30230000-0

Компютърно оборудване

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34300000-0

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

34310000-3

Двигатели и части за двигатели

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35120000-1

Системи и уреди за наблюдение и безопасност

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39340000-7

Оборудване за газова мрежа

39350000-0

Оборудване за канализационна и отводнителна мрежа
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39370000-6

Оборудване за водоразпределителните мрежи

39700000-9

Домакински уреди

39720000-5

Неелектрически домакински уреди

42000000-6

Машини с промишлена употреба

42100000-0

Машини за производство и използване на механична енергия

42110000-3

Турбини и двигатели

42120000-6

Помпи и компресори

42130000-9

Кранове, клапани и подобни устройства

42140000-2

Зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии

42150000-5

Ядрени реактори и части за тях

42160000-8

Инсталации с отоплителни котли

42200000-8

Машини, използвани за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн и аксесоари за тях

42210000-1

Машини за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн

42220000-4

Части за машини за преработка на хранителни продукти, напитки и тютюн

42300000-9

Промишлени или лабораторни пещи, пещи за изгаряне на отпадъци и фурни

42310000-2

Горелки за отопление на жилища

42320000-5

Пещи за изгаряне на отпадъци

42330000-8

Топилни пещи

42340000-1

Пещи за различна от домашна употреба

42350000-4

Кремационни пещи

42390000-6

Части за горелки, камери за изгаряне или пещи

42400000-0

Оборудване за повдигане и преместване на товари и резервни части за него

42410000-3

Оборудване за повдигане и преместване на товари

42420000-6

Кошове, кофи, грайфери (багерни кофи) и захващащи скоби за кранове или екскаватори

42500000-1

Оборудване за охлаждане и вентилиране

42510000-4

Топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане и оборудване за филтриране

42520000-7

Оборудване за вентилация

42530000-0

Части за оборудване за охлаждане и замразяване и термопомпи

42600000-2

Инструменти за машини

42610000-5

Лазерни обработващи машини и роботизирани центрове за обработка на материали

42620000-8

Стругове, разстъргващи машини и фрези

42630000-1

Инструменти за металообработващи машини

42640000-4

Машини за обработване на твърди материали, различни от металите

42650000-7

Ръчни пневматични инструменти или ръчни инструменти с двигател

42660000-0

Инструменти за меко и твърдо запояване и за заваряване, машини и оборудване за повърхностно закаляване
и горещо щприцоване (метализиране)

42670000-3

Части и аксесоари за обработващи машини

42700000-3

Машини за текстилната промишленост, производството на облекло и кожената промишленост
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42710000-6

Машини за текстилната промишленост

42720000-9

Части за машини за текстилната промишленост и производството на облекло

42800000-4

Машини за производство на хартия или картон

42810000-7

Части за машини за производство на хартия или картон

42900000-5

Различни видове машини с общо и специално предназначение

42910000-8

Устройства за дестилация, филтрация или ректификационна сепарация

42920000-1

Машини за почистване на бутилки, машини за опаковане, за теглене и за пулверизиране

42930000-4

Центрофуги, каландриращи машини или автомати за продажба на дребно

42940000-7

Машини за термична обработка на материали

42950000-0

Части за машини с обща употреба

42960000-3

Системи за управление и контрол, оборудване за печат и графичен дизайн, офис оборудване и оборудване за
обработка на информацията

42970000-6

Части за миялни машини за съдове и машини за почистване, пълнене, пакетиране или опаковане на стоки

42980000-9

Газгенератори

42990000-2

Различни машини със специална употреба

43000000-3

Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване

43100000-4

Минно оборудване

43120000-0

Машини за подкопаване на въглища или скала, машини за прокарване на галерии и за пробиване или
прокопаване

43130000-3

Сондажно оборудване

43140000-6

Подвижен минен крепеж, управляван по хидравличен път

43200000-5

Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях

43210000-8

Машини за извършване на изкопно-насипни работи

43220000-1

Грейдери за разстилане на материали и за профилиране на повърхности

43230000-4

Скрепери

43240000-7

Трамбовъчни машини

43250000-0

Товаръчни машини с челно товарене

43260000-3

Еднокошови екскаватори, багерни екскаватори, товарачни машини и машини за работа в мини

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43310000-9

Машини, използвани в гражданското строителство

43320000-2

Строително оборудване

43400000-7

Машини за обработване на руда и за формоване на леярски калъпи

43410000-0

Машини за обработване на руда

43420000-3

Машини за формоване на леярски калъпи

43600000-9

Части за машини за добивната промишленост и строителството

43610000-2

Части за пробивни машини

43620000-5

Части за машини за обработване на руда

43630000-8

Части за машини за прокопаване

43640000-1

Части за багерни екскаватори
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43700000-0

Машини, използвани в металургията, и части за тях

43710000-3

Машини за валцоване на металите

43720000-6

Машини за леене

43800000-1

Цехово оборудване

43810000-4

Оборудване за дървообработка

43830000-0

Инструменти с двигател

43840000-3

Ковашко оборудване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44300000-3

Метални въжета, тел и свързани с тях изделия

44310000-6

Изделия от метални нишки

44320000-9

Кабели и свързани с тях продукти

44330000-2

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44620000-2

Радиатори и котли за централно отопление и части за тях

48000000-8

Софтуерни пакети и информационни системи

48100000-9

Софтуерни пакети за индустрията

48110000-2

Софтуерни пакети за търговски обекти (POS)

48120000-5

Софтуерни пакети за управление на полети

48130000-8

Софтуерни пакети за наземна поддръжка и с тестове за авиацията

48140000-1

Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик

48150000-4

Софтуерни пакети за управление на технологични процеси

48160000-7

Софтуерни пакети за библиотеки

48170000-0

Софтуерни пакети за съответствие

48180000-3

Медицински софтуерни пакети

48190000-6

Образователни софтуерни пакети

48200000-0

Софтуерни пакети за работа в мрежи Интернет и интранет

48210000-3

Софтуерни пакети за работа в мрежа

48220000-6

Софтуерни пакети за Интернет и интранет

48300000-1

Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване
на ефективността

48310000-4

Софтуерни пакети за създаване на документи

48320000-7

Софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения

48330000-0

Софтуерни пакети за планиране и повишаване на ефективността

48400000-2

Софтуерни пакети за търговски и персонални транзакции

48410000-5

Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации

48420000-8

Софтуерни пакети за управление на съоръжения и комплекти от софтуерни пакети

48430000-1

Софтуерни пакети за управление на инвентар

48440000-4

Софтуерни пакети за финансови анализи и счетоводство
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48450000-7

Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси

48460000-0

Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за
прогнозиране

48470000-3

Софтуерни пакети за търгове

48480000-6

Софтуерни пакети за продажби, маркетинг и икономическо разузнаване (BI)

48490000-9

Софтуерни пакети за доставки

48500000-3

Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия

48510000-6

Софтуерни пакети за комуникация

48520000-9

Мултимедийни софтуерни пакети

48600000-4

Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

48610000-7

Системи от бази данни

48620000-0

Операционни системи

48700000-5

Софтуерни пакети за обслужващи цели

48710000-8

Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

48720000-1

Софтуерни пакети за кодиране с баркод

48730000-4

Софтуерни пакети за защита

48740000-7

Софтуерни пакети за превод от чужди езици

48750000-0

Софтуерни пакети за зареждане на запаметяващи носители

48760000-3

Софтуерни пакети за защита от вируси

48770000-6

Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение, за компресиране на файлове и за отпечатване

48780000-9

Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на
съдържание

48790000-2

Софтуерни пакети за проверка на версиите

48800000-6

Информационни системи и сървъри

48810000-9

Информационни системи

48820000-2

Сървъри

48900000-7

Други софтуерни пакети и операционни системи

48910000-0

Софтуерни пакети за компютърни игри, създаване на родословно дърво и за скрийнсейвъри

48920000-3

Софтуерни пакети за автоматизация в офиса

48930000-6

Софтуерни пакети за обучение и развлечение

48940000-9

Софтуерни пакети за проектиране на шаблони и изготвяне на календари

48950000-2

Системи за определяне местоположението на кораби и за съобщения по високоговорителни системи

48960000-5

Драйверни и системни софтуерни пакети

48970000-8

Софтуерни пакети за печатници

48980000-1

Езици и средства за програмиране

48990000-4

Софтуерни пакети за електронни таблици и за разширяване на функционалните възможности

16000000-5

Селскостопански машини

16160000-4

Различни видове градинарско оборудване

30110000-3

Машини за текстообработка
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31000000-6

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

31100000-7

Електрически двигатели, генератори и трансформатори

31110000-0

Електрически двигатели

31120000-3

Генератори

31130000-6

Алтернатори

31140000-9

Охладителни кули

31150000-2

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби

31160000-5

Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори

31170000-8

Трансформатори

31200000-8

Уреди за разпределение и управление на електричество

31210000-1

Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги

31220000-4

Компоненти на електрически вериги

31230000-7

Части за уреди за разпределение или управление на електричество

31300000-9

Изолирани жици и кабели

31310000-2

Електрически мрежи

31320000-5

Кабели за разпределение на електричество

31330000-8

Коаксиални кабели

31340000-1

Аксесоари с изолация за кабели

31350000-4

Електрически проводници за предаване на данни и извършване на контрол

31400000-0

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

31410000-3

Електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

31420000-6

Електрически батерии, съдържащи няколко галванични елемента

31430000-9

Електрически акумулатори

31440000-2

Батерии

31600000-2

Електрическо оборудване

31610000-5

Електрическо оборудване за двигатели и превозни средства

31620000-8

Уреди за звукова или визуална сигнализация

31630000-1

Магнити

31640000-4

Машини и апарати със специфична функция

31650000-7

Части, използвани за изолация

31660000-0

Графитни електроди

31670000-3

Електрически части за машини или уреди

31680000-6

Електрически принадлежности и аксесоари

31700000-3

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

31710000-6

Електронно оборудване

31720000-9

Електромеханично оборудване

31730000-2

Електротехническо оборудване

32000000-3

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
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32200000-5

Устройства за излъчване на радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия

32210000-8

Оборудване за радиоразпръскване или телевизия

32220000-1

Апарати за излъчване на телевизионен сигнал, без приемателен апарат

32230000-4

Предавателни апарати за радиоизлъчване с вграден приемателен апарат

32240000-7

Телевизионни камери

32250000-0

Мобилни телефони

32260000-3

Оборудване за предаване на данни

32270000-6

Устройства за предаване на информация в цифров вид

32300000-6

Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

32310000-9

Приемници на радиоизлъчване

32320000-2

Телевизионно и аудиовизуално оборудване

32330000-5

Апарати за записване и възпроизвеждане на образ и звук

32340000-8

Микрофони и високоговорители

32350000-1

Части за аудио- и видеооборудване

32360000-4

Интерфони

32400000-7

Мрежи

32410000-0

Локална мрежа

32420000-3

Мрежово оборудване

32430000-6

Глобална мрежа

32440000-9

Телеметрично и терминално оборудване

32500000-8

Телекомуникационно оборудване и принадлежности

32510000-1

Система за безжична телекомуникация

32520000-4

Телекомуникационни кабели и оборудване

32530000-7

Оборудване за сателитна комуникация

32540000-0

Телефонна централа

32550000-3

Телефонно оборудване

32560000-6

Материали с оптични влакна

32570000-9

Съобщително оборудване

32580000-2

Оборудване за представяне на данни

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи

33720000-3

Уреди за бръснене и комплекти за маникюр или педикюр

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

34930000-5

Морско оборудване

34960000-4

Летищно оборудване

34990000-3

Оборудване за контрол, безопасност, сигнализация и осветяване
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35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35100000-5

Оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност

35220000-2

Съоръжения за борба срещу безредици

35240000-8

Сирени

35260000-4

Полицейска сигнализация

35700000-1

Военни електронни системи

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37400000-2

Спортни артикули и екипировка

37480000-6

Уреди или апарати за свободното време

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39350000-0

Оборудване за канализационна и отводнителна мрежа

39710000-2

Електродомакински уреди

39720000-5

Неелектрически домакински уреди

42000000-6

Машини с промишлена употреба

42990000-2

Различни машини със специална употреба

43000000-3

Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43320000-2

Строително оборудване

43800000-1

Цехово оборудване

43830000-0

Инструменти с двигател

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44200000-2

Конструктивни продукти

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34600000-3

Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях

34610000-6

Локомотиви и тендери за железниците

34620000-9

Подвижен състав

34630000-2

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на
железопътното движение

34640000-5

Автомобилни части

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34940000-8

Железопътно оборудване

43300000-6

Строителни машини и оборудване

43500000-8

Превозни средства с гъсенични вериги

44210000-5

Конструкции и части от конструкции
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34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34100000-8

Моторни превозни средства

34110000-1

Леки автомобили

34120000-4

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

34130000-7

Моторни превозни средства за превоз на стоки

34140000-0

Тежкотоварни камиони

34150000-3

Симулатори

34200000-9

Каросерии, ремаркета или полуремаркета на превозни средства

34210000-2

Каросерии на превозни средства

34220000-5

Ремаркета, полуремаркета и подвижни контейнери

34300000-0

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

34320000-6

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

34330000-9

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

34370000-1

Седалки за моторни превозни средства

34390000-7

Аксесоари за влекачи

34400000-1

Мотоциклети, велосипеди и мотоциклети с кош

34410000-4

Мотоциклети

34420000-7

Скутери (вид мотоциклети) и мотопеди със спомагателен двигател

34430000-0

Велосипеди

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части

34920000-2

Пътно оборудване

34970000-7

Оборудване за наблюдение на движението

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35220000-2

Съоръжения за борба срещу безредици

35400000-8

Военни транспортни средства и части за тях

35410000-1

Бронирани военни транспортни средства

35420000-4

Части на военни транспортни средства

38000000-5

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

38500000-0

Уреди за контрол и изпитания

38560000-8

Броячи на продукция

38570000-1

Инструменти и апарати за регулиране и контрол

38900000-4

Различни видове инструменти за оценка или изпитване

38960000-2

Алкохолен ключ (миниатюрен тестер, вграден в автомобилния ключ, подаващ радиосигнал за включване на
запалването, ако нивото на алкохол в кръвта на шофьора е в допустимите граници)

42000000-6

Машини с промишлена употреба

42100000-0

Машини за производство и използване на механична енергия

42140000-2

Зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии
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34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34360000-8

Седалки за летателни апарати на гражданската авиация

34700000-4

Летателни и космически апарати

34710000-7

Хеликоптери, самолети, космически кораби и други моторни летателни апарати

34720000-0

Балони, дирижабли и други безмоторни летателни апарати

34730000-3

Резервни части за летателни апарати, космически кораби и хеликоптери

34740000-6

Оборудване, тренажори, симулатори и части за летателни и космически апарати

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34960000-4

Летищно оборудване

34970000-7

Оборудване за наблюдение на движението

34990000-3

Оборудване за контрол, безопасност, сигнализация и осветяване

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35600000-0

Военни самолети, ракети и космически кораби

35610000-3

Военни самолети

35630000-9

Военни космически летателни апарати

35640000-2

Части за авиационно-космическо оборудване

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39520000-3

Готови текстилни изделия

34000000-7

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

34500000-2

Големотонажни кораби и обикновени кораби

34510000-5

Големотонажни кораби

34520000-8

Кораби

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части

34930000-5

Морско оборудване

34990000-3

Оборудване за контрол, безопасност, сигнализация и осветяване

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35500000-9

Военни кораби и части за тях

35510000-2

Бойни кораби

35520000-5

Части за военни кораби

30000000-9

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

30100000-0

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

30120000-6

Оборудване за фотокопиране и за офсетов печат

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33100000-1

Медицинско оборудване

33110000-4

Оборудване за онагледяване – медицинско, зъболекарско или за ветеринарни цели
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33120000-7

Записващи системи и уреди за изследвания

33130000-0

Зъболекарски и тясно специализирани инструменти и апарати

33140000-3

Медицински консумативи

33150000-6

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия

33160000-9

Операционна техника

33170000-2

Анестезия и реанимация

33180000-5

Функционална помощ

33190000-8

Различни медицински уреди и изделия

33700000-7

Продукти за лични грижи

33730000-6

Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи

33900000-9

Оборудване и принадлежности за аутопсии и погребения

33910000-2

Инструменти и принадлежности за патологична дисекция

33920000-5

Аутопсионно оборудване и принадлежности

33930000-8

Мебели за аутопсия

33940000-1

Оборудване и принадлежности за превоз и съхранение на трупове

33950000-4

Оборудване и принадлежности за клинична съдебна медицина

33960000-7

Оборудване и принадлежности за балсамиране

33970000-0

Погребално оборудване и принадлежности

38000000-5

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

38100000-6

Навигационни и метеорологични инструменти

38110000-9

Навигационни инструменти

38120000-2

Метеорологични уреди

38200000-7

Геоложки и геофизични инструменти

38210000-0

Геоложки компаси

38220000-3

Апарати за геоложки проучвания

38230000-6

Електромагнитни геофизични инструменти

38240000-9

Геофизични инструменти за измерване на земното притегляне

38250000-2

Геофизични инструменти за измерване на индуцирана поляризация (IP)

38260000-5

Геофизични инструменти с магнитометри

38270000-8

Геофизични инструменти за измерване на относителното съпротивление

38280000-1

Гравиметри

38290000-4

Геодезични, фидрографски, океанографски и хидроложки инструменти и прибори

38300000-8

Измервателни инструменти

38310000-1

Точни везни

38320000-4

Чертожни маси

38330000-7

Ръчни инструменти за измерване на дължина

38340000-0

Инструменти за измерване на величини

38400000-9

Уреди за контрол на физически характеристики
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38410000-2

Уреди за отчитане

38420000-5

Измервателни уреди за дебит, ниво и налягане на течности или на газ

38430000-8

Уреди за детекция и за анализ

38500000-0

Уреди за контрол и изпитания

38510000-3

Микроскопи

38520000-6

Скенери

38530000-9

Дифрактографи

38540000-2

Машини и уреди за изпитания и измерване

38550000-5

Измервателни уреди

38560000-8

Броячи на продукция

38570000-1

Инструменти и апарати за регулиране и контрол

38580000-4

Уреди, които използват лъчение и са предназначени за немедицинска употреба

38600000-1

Оптически инструменти

38620000-7

Поляризиращи материали

38630000-0

Астрономически и оптически инструменти

38640000-3

Устройства с течни кристали

38650000-6

Фотографско оборудване

38800000-3

Оборудване за управление на промишлени процеси и оборудване за дистанционно управление

38810000-6

Оборудване за управление на промишлени процеси

38820000-9

Оборудване за дистанционно управление

38900000-4

Различни видове инструменти за оценка или изпитване

38910000-7

Оборудване за контрол на хигиената и изпитвателно оборудване

38920000-0

Оборудване за семена и фуражи

38930000-3

Инструменти за измерване на влажност и влагосъдържание

38940000-6

Инструменти за ядрени измервания

38950000-9

Полимеразна верижна реакция (PCR)

38960000-2

Алкохолен ключ (миниатюрен тестер, вграден в автомобилния ключ, подаващ радиосигнал за включване на
запалването, ако нивото на алкохол в кръвта на шофьора е в допустимите граници)

38970000-5

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор

42920000-1

Машини за почистване на бутилки, машини за опаковане, за теглене и за пулверизиране

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18500000-4

Бижутерия, часовници и свързани с тях изделия

18520000-0

Часовникарски изделия за лична употреба

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19100000-7

Кожа

19160000-5

Каишки за часовници

34900000-6

Различни видове транспортно оборудване и резервни части

34910000-9

Конски или ръчни каруци и колички, други превозни средства без собствено задвижване, колички за багаж
и различни видове резервни части
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38700000-2

Апарати за регистриране на присъствието и подобни апарати за отчитане; паркингови времеброячи

38710000-5

Апарати за регистриране на присъствието

38720000-8

Устройства за отбелязване на дата и час

38730000-1

Паркингови времеброячи

38740000-4

Таймери

38750000-7

Превключватели с часовников механизъм

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37300000-1

Музикални инструменти и части за музикални инструменти

37310000-4

Музикални инструменти

37320000-7

Части и аксесоари за музикални инструменти

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35300000-7

Оръжия, муниции и части за тях

35310000-0

Различни видове оръжие

35320000-3

Огнестрелни оръжия

35330000-6

Муниции

35340000-9

Резервни части за огнестрелно оръжие и боеприпаси

35600000-0

Военни самолети, ракети и космически кораби

35620000-6

Ракети

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

31500000-1

Осветителни уреди и електрически лампи

31510000-4

Електрически лампи с нажежаема жичка

31520000-7

Лампи и осветителни уреди

31530000-0

Части за лампи и осветителни уреди

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39100000-3

Мебелировка

39110000-6

Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях

39120000-9

Маси, шкафове, бюра и библиотеки

39130000-2

Мебелировка за офиса

39140000-5

Къщна мебел

39150000-8

Различни видове мебелировка и оборудване

39160000-1

Училищна мебелировка

39170000-4

Мебел за магазини
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39180000-7

Мебел за лаборатории

39200000-4

Обзавеждане

39290000-1

Различни видове обзавеждане

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18500000-4

Бижутерия, часовници и свързани с тях изделия

18530000-3

Подаръци и награди

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37400000-2

Спортни артикули и екипировка

37410000-5

Екипировка за спортове, практикувани на открито

37420000-8

Екипировка за гимнастика

37430000-1

Боксова екипировка

37440000-4

Фитнес екипировка

37450000-7

Екипировка за спортове на открито и на игрища/кортове

37460000-0

Игри със стрелба и игри на маса и екипировка за тях

37470000-3

Екипировка за голф и боулинг

37480000-6

Уреди или апарати за свободното време

37500000-3

Игри и играчки; панаирни атракции

37510000-6

Кукли

37520000-9

Играчки

37530000-2

Артикули за панаирни празници, развлекателни или тихи игри

37540000-5

Игрални автомати

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39500000-7

Текстилни изделия

39520000-3

Готови текстилни изделия

43300000-6

Строителни машини и оборудване

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03340000-6

Маркировки за уши на животни

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18530000-3

Подаръци и награди

30190000-7

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33700000-7

Продукти за лични грижи
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33710000-0

Парфюми, козметика и презервативи

35000000-4

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване

35200000-6

Полицейско оборудване

35250000-1

Средства за прогонване на кучета

35800000-2

Индивидуална и помощна екипировка

35810000-5

Индивидуална екипировка

35820000-8

Помощна екипировка

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37800000-6

Принадлежности за занаятчийски дейности и художествено творчество

37810000-9

Принадлежности за занаятчийски дейности

37820000-2

Принадлежности за художествено творчество

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39220000-0

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности
за ресторантьорство

39230000-3

Изделия със специална употреба

39260000-2

Тави за листове или поща или офис принадлежности

39270000-5

Религиозни артикули

39290000-1

Различни видове обзавеждане

39330000-4

Оборудване за дезинфекция

39360000-3

Оборудване за свързване

44000000-0

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

44100000-1

Строителни материали и свързани с тях изделия

44110000-4

Строителни материали

44140000-3

Продукти, свързани със строителните материали

44170000-2

Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани със строителни материали

44200000-2

Конструктивни продукти

44210000-5

Конструкции и части от конструкции

44400000-4

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули

44420000-0

Изделия, използвани в строителството

44600000-6

Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление

44610000-9

Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22840000-0

Албуми за мостри

37000000-8

Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството
и принадлежности

37800000-6

Принадлежности за занаятчийски дейности и художествено творчество
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37820000-2

Принадлежности за художествено творчество

39000000-2

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на
осветителни тела) и продукти за почистване

39200000-4

Обзавеждане

39270000-5

Религиозни артикули

39290000-1

Различни видове обзавеждане

