
 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  
Препис 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  5 5 1  

 

от    25 юли    2014 година 

 

 

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪК НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ И ДОСТАВЯНИ СТОКИ, НА 

ИЗПЪЛНЯВАНОТО СТРОИТЕЛСТВО И НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ 

ВЪЗЛАГАТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

 

На основание чл. 30 от Закона за интеграция на хората с 

увреждания във връзка с § 113, ал. 1 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за обществените поръчки  

(ДВ, бр. 40 от 2014 г.)  

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Утвърждава Списък на произвежданите и доставяни 

стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните 

услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 

обществените поръчки съгласно приложението. 



 

 

2 

 

2. Отменя Решение № 835 на Министерския съвет от 2006 

г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и 

строителството, чието производство или извършване се възлага 

на специализираните предприятия и кооперации на лица с 

увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, изменено 

с Решение № 686 на Министерския съвет от 2009 г. и допълнено с 

Решение № 397 на Министерския съвет от 2010 г. 

 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Нина Ставрева 

 

 



Приложение към т. 1 
СПИСЪК 

на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на 

предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки 

 

 

КОД по  

класификатора 

на  

обществените 

поръчки  

Обекти на обществените поръчки  

 Доставки на стоки  

18000000-9 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари. 

18211000-1 Пелерини 

18213000-5 Якета за предпазване от вятър 

18221000-4 Непромокаеми дрехи 

18222000-1 Служебно облекло 

18222100-2 Мъжки и дамски костюми 

18222200-3 Асамбли 

18223000-8 Сака и блейзъри 

18223100-9 Блейзъри 

18223200-0 Сака 

18231000-7 Рокли 

18232000-4 Поли 

18233000-1 Шорти 

18234000-8 Панталони 

18235300-8 Суичъри 

18235400-9 Жилетки 

18300000-2 Облекла 

18312000-9 Гащета 

18313000-6 Дамско бельо 

18314000-3 Халати за баня 

18315000-0 Дълги чорапи  

18316000-7 Чорапогащи  

18317000-4 Къси чорапи  

18411000-3 Бебешки дрехи  

18412000-0 Спортни дрехи  

18412100-1 Спортни анцузи  

18412200-2 Спортни фланели  

18318000-1 Нощно бельо  

18318100-2 Ризи-нощници  

18318200-3 Халати 
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18318300-4 Пижами 

18318500-6 Нощници за жени 

18331000-8 Тениски 

18332000-5 Ризи  

18420000-9 Аксесоари свързани с облеклото 

18421000-6 Носни кърпички 

18422000-3 Шалове 

18423000-0 Вратовръзки 

18443100-7 Лента за глава 

18441000-2 Шапки 

18443000-6 Шапки и аксесоари за тях 

18443400-0 Подбрадници на шапки 

18930000-7 Сакове и торбички 

18935000-2 Чанти за бельо 

18936000-9 Чанти от текстилни материали 

18937000-6 Чанти, използвани за амбалаж 

18937100-7 Торбички използвани за амбалаж  

19640000-4 Големи и малки пликове за смет от полиетилен 

35812100-0 Камуфлажни куртки 

35821000-5 Знамена 

39143112-4 Дюшеци  

39500000-7 Текстилни изделия 

39510000-0 Текстилни изделия за домакинството. 

39511100-8 Покривала. 

39512000-4 Спално бельо  

39512100-5 Чаршафи  

39512200-6 Торби за завивки  

39512300-7 Долни чаршафи  

39512400-8 Пухени завивки  

39512500-9 Калъфки на 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. 

39514500-3 Тоалетни тривки (кисета) 

39515100-6   Завеси 
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39516110-6 Декоративни възглавници. 

39516120-9  Спални възглавници 

39518000-6 Болнично бельо 

39518100-7 Стерилно операционно бельо 

39518200-8 Чаршафи за операционни зали 

39520000-3 Готови текстилни изделия 

39522540-4 Спални чували 

39525100-9 Парцали за бърсане на прах 

39525600-4 Кърпи за съдове 

39525800-6 Почистващи кърпи 

18100000-0 Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари. 

18110000-3 Работно облекло  

33199000-1 Работно облекло за медицински персонал  

18113000-4 Работно облекло за промишлени предприятия  

18114000-1 Работни комбинезони  

35811100-3 Пожарникарски униформи  

35811200-4 Полицейски униформи  

18130000-9 Специални работни дрехи 

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)  

18820000-3 Спортни обувки  

18822000-7 Тренировъчни обувки  

18823000-4 Планински обувки  

18830000-6 Предпазни обувки  
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18831000-3 Обувки със защитно метално бомбе 

18832000-0 Специални обувки  

35113400-3 Защитно и предпазно облекло  

35113440-5 Отразяващи жилетки  

18141000-9 Работни ръкавици  

18142000-6 Предпазни козирки  

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. 

39130000-2 Мебелировка за офиса  

39121200-8 Маси  

39122100-4 Шкафове  

39121100-7 Бюра  

39131000-9 Етажерки за бюро  

39131100-0 Етажерки (стелажи) за архивиране (съхранение). 

39141400-6 Модули за кухненско обзавеждане  

39142000-9 Градинска мебел  

39143000-6 Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи 

39143100-7 Мебелировка за спални  

39143116-2 Детски 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  

39121000-6 Бюра и маси  

39121100-7 Бюра  

39121200-8 Маси  

39143310-2 Ниски маси  

39122200-5 Библиотеки  

39160000-1 Училищна мебелировка. 

39161000-8 Мебелировка за детски градини. 

44220000-8 Дърводелски изделия за строителството. 

44221200-7 Врати  

44140000-3 Продукти, свързани със строителните материали. 

44143000-4 Палети  

03410000-7 Дървен материал  
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 Елементи на електрически инсталации в сгради, без електрическите 

уредби и кабелите  

44618300-8 Запушалки, капачки с резба, капаци за контейнери и капаци  

44618310-1 Запушалки  

44618320-4 Капачки с резба  

39722200-1 Части за готварски печки  

31224100-3 Щепсели и контакти  

31224500-7 Клеми  

31681100-4 Електрически контакти  

34312100-8 Вентилаторни ремъци. 

34312500-2 Уплътнители, осигуряващи водонепропускливост. 

34312600-3 Каучукови транспортни ленти. 

34312700-4 Каучукови трансмисионни ремъци. 

33680000-0 Фармацевтични изделия. 

33700000-7 Продукти за лични грижи. 

 Пластмасови артикули, използвани за амбалаж 

19520000-7 Пластмасови продукти 

19500000-1 Каучукови и пластмасови материали. 

44610000-9 Цистерни, резервоари, контейнери и съдове под налягане. 

44619000-2 Други видове контейнери 

44619300-5 Щайги (кафези)  

39226200-4 
Дамаджани и плоски шишета (флакони) 

44618300-8 Запушалки, капачки с резба, капаци за контейнери и други видове капаци 

44618320-4 Капачки с резба  

44618340-0 Капаци 

44618350-3 Капаци от пластмаса  

39220000-0 Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за 

домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство. 

39221100-8 Кухненска посуда. 

39221200-9 Съдове за сервиране 

39240000-6 Ножарски изделия. 

39221130-7 Съдове за хранителни продукти 

39221240-1 Купи 

39221170-9 Сушилки  

39224330-0 Кофи  

34928480-6 Контейнери и кофи за отпадъци и смет. 

39224350-6 Лопатки за смет  

30192000-1 Принадлежности за офиса 

42514300-5 Устройства за филтрация. 
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42514310-8 Въздушни филтри  

42514320-1 Газови филтри  

42913000-9 Маслени, бензинови и въздушни филтри  

42913300-2 Маслени филтри  

42913400-3 Бензинови филтри  

42913500-4 Филтри за засмукване на въздух  

 Трикотажни изделия  

18235000-5 Пуловери, кардигани и подобни изделия  

18235100-6 Пуловери  

18310000-5 Долни дрехи  

18318400-5 Фланелки  

18131600-2 Отразяващи жилетки 

18425000-4 Колани 

 Висящи, стоящи и стенни 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  

31524000-5 Плафониери или стенни аплици  

31524100-6 Фитинги за плафониери  

31524120-2 Плафониери 

31524200-7 Принадлежности за стенни аплици  

31524210-0 Стенни аплици  

 Изделия на хранително-вкусовата промишленост  

15312200-0 Бланширани картофи. 

15322100-2 Доматен сок. 

15330000-0 Плодове и зеленчуци, преработени. 

15331000-7 Зеленчуци, преработени. 

15331110-1 Кореноплодни зеленчуци, преработени. 

15331120-4 Лукови зеленчуци, преработени. 

15331130-7 Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени. 

15331136-9 Пиперки, преработени. 

15331134-5 Домати, преработени. 

15331140-0 Листно-стеблени зеленчуци и зеле, преработени. 

15331142-4 Зеле, преработено. 

15331400-1 Зеленчуци в консерва и/или в кутия. 

15331420-7 Консервирани домати. 

15331460-9 Зеленчуци в кутия. 

15331461-6 Кисело зеле в кутия. 
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15331480-5 Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за консумация в това 

състояние. 

15331500-2 Зеленчуци, консервирани с оцет. 

15332200-6 Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове. 

15332290-3 Конфитюри. 

15871230-5 Кетчуп. 

15833000-6 Захарни изделия  

15833100-7 Десерти  

15332300-7 Ядки, преработени. 

15332310-0 Ядки, печени или осолени. 

15332410-1 Сушени плодове. 

 Печатни изделия  

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 

22114500-7 Енциклопедии 

22120000-7 Публикации 

22121000-4 Технически публикации 

22130000-0 Азбучни справочници  

22140000-3 Диплянки  

22150000-6 Брошури  

22160000-9 Свезки 

22320000-9 Картички с поздравления. 

22321000-6 Картички с поздравления за Коледа. 

22400000-4 

 

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, 

каталози и учебници. 

22460000-2 Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници. 

22461000-9 Каталози. 

22462000-6 Рекламни печатни материали. 

22470000-5 Учебници. 

22800000-8 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани 

изделия от хартия или картон  

22810000-1 Регистри от хартия или от картон  

22813000-2 Счетоводни книги  
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22814000-9 Кочани с квитанции  

22815000-6 Джобни бележници  

22816000-3 Блокноти  

22819000-4 Бележници за вписване на адреси  

22820000-4 Формуляри  

22830000-7 Тетрадки за упражнения  

22850000-3 Класьори и аксесоари за тях. 

22851000-0 Класьори 

22852000-7 Папки за сортиране  

22852100-8 Папки за досиета  

30145100-8 Ролки за калкулатори. 

30197210-1 Папки с пръстени за захващане на страниците. 

39264000-0 Аксесоари за класьори или картотеки. 

30197220-4 Кламери 

30197600-2 Третирана хартия и картон. 

30199000-0 Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия 

30199500-5 Кутии-класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия 

30197600-2 Третирана  хартия и картон 

33198100-5 Компреси от хартия 

44613000-0  Големи контейнери  

44618100-6  Малки контейнери 

44617000-8 Сандъци  

44617100-9 Кашони 

18930000-7 Сакове и торбички  

18937000-6 Чанти, използвани за амбалаж  

18937100-7 Торбички, използвани за амбалаж  

 Извършване на услуги  

79800000-2 

 
Печатни и други, свързани с печата услуги. 

79810000-5 Услуги по печатане на печатни изделия. 

 79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA01-2 За книги 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA02-5 За адресници 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA03-8 За упражни-

телни тетрадки 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA04-1 За календар-

бележници 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA05-4 За лични 

бележници 
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79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA06-7 За бележници 

за записки 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA07-0 За брошури 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA08-3 За канцеларски 

хартиени 

кубове 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA09-6 За блокове от 

листове за 

писма 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA10-9 За подложки за 

писане 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA11-2 За търговски 

рекламни 

материали 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA12-5 За търговски 

каталози 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA13-8 За регистри 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA14-1 За счетоводни 

книги 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA15-4 За кочани за 

поръчки 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA16-7 За кочани за 

квитанции 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA17-0 За хартиени 

канцеларски 

изделия 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA18-3 За пликове 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA19-6 За хартия за 

писма 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA20-9 За комплекти с 

индигирана 

хартия 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA21-2 За албуми с 

мостри или 

колекции 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA22-5 За класьори, 

папки или 

джобове за 

документи 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA23-8 За визитни 

картички 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA25-4 За разреши-

телни 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA27-0 За чекове 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA30-9 За ваучери за 

хранене 
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79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA31-2 За формуляри 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA32-5 За 

самокопирни 

търговски 

формуляри 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA33-8 За безконечни 

формуляри 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA34-1 За билети 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA35-4 За билети за 

вход 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA36-7 За билети за 

транспорт 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA38-3 За календари 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA39-6 За разписания 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA40-9 За вестници 

79810000-5 Услуги по печатане на 

печатни изделия. 

+ TA41-2 За плакати 

 

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. 

45111290-7 Подготвителни работи по изграждане на инфраструктура на незастроен 

терен. 

45112300-8 Работи по насипване и рекултивация на почвата. 

45112500-0 Земни работи. 

45236210-5 Строителни работи на терени на детски площадки. 

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. 

45112714-3 Строителни работи по оформяне на зелени площи в гробища. 

45236300-3 Строителни работи на терени на гробища 

45261221-9 Работи по боядисване на покривни конструкции. 

45316213-1 Работи по инсталиране на указателни знаци. 

45324000-4 Работи по поставяне на изолационни гипсови плоскости. 

45421110-8                 Монтажни работи на дограма за врати и прозорци. 

45421120-1                 Монтажни работи на прагове. 

45421131-1                 Монтажни работи на врати 

45421132-8                 Монтажни работи на прозорци. 

45432113-9 Работи по поставяне на паркет  

45432114-6 Работи по полагане на настилка с дървени павета  
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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  

45452000-0 Работи по външно почистване на сгради  

33711900-6 Сапун 

33711610-6 Шампоани 

33741200-8 Лосиони за ръце или тяло 

39830000-9 Почистващи продукти 

39831000-6 Перилни и почистващи препарати 

 

63000000-9 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции. 

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. 

55110000-4 Услуги по хотелско настаняване. 

55120000-7 Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели. 

55130000-0 Други хотелиерски услуги. 

72400000-4 Интернет услуги. 

72413000-8 Услуги по уеб-дизайн. 

72420000-0 Услуги по Интернет разработка. 

60130000-8(1) Специализирани услуги за пътен превоз на пътници  

30240000-3 Програмно осигуряване 

30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 

72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 

50310000-1 Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника 

50313000-2 Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и 
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копиране на документи) машини 

79211000-6 Счетоводни услуги 

79211100-7 Отчетни услуги 

79311200-9 Услуги, свързани с провеждането на проучвания 

79311210-2 Услуги по телефонно анкетно проучване 

79320000-3 Услуги по изследване на общественото мнение 

 

77110000-4 Растениевъдни услуги. 

77211300-5 Услуги по изкореняване на дървета. 

77211500-7 Услуги по окастряне на дървета. 

77211600-8 Услуги по засяване на семена за дръвчета. 

77230000-1 Лесовъдни услуги. 

77231600-4 Услуги по залесяване. 

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. 

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. 

79961000-1 Фотографски и свързани с тях услуги 

79961000-8 Фотографски услуги 

03410000-7 Дървен материал. 

44514100-7 Дръжки на инструменти. 
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33711730-3 Клечки за зъби 

90911000-6 Услуги свързани с почистване на жилища и др. сгради и прозорци 

90911200-8 Услуги по почистване на сгради, без жилищни сгради 

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. 

98371110-8 Услуги по погребване. 

98371111-5 Услуги по поддържане на гробищни паркове. 

98371200-6 Траурнообредни услуги. 

98380000-0 Услуги, свързани с развъдници и пансиони за кучета. 

85312510-7 Услуги по професионална рехабилитация. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

1. Обектите на обществени поръчки от Списъка на произвежданите и 

доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, 

които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с 

увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, с кодове:  

18130000-9 „Специални работни дрехи“;   

18813000-1 „Обувки с горна част от естествена кожа“;   

18814000-8 „Обувки с горна част от текстилни материали“;   

18815200-7 „Боти“;   

18832000-0 „Специални обувки“;   

45261221-9 „Работи по боядисване на покривни конструкции“; 

45421110-8 „Монтажни работи на дограма за врати и прозорци“; 

45421132-8 „Монтажни работи на прозорци“; 

45432200-6    „Работи по полагане на стенни покрития и тапети“; 

45432210-9    „Работи по полагане на гъвкави стенни покрития“; 

45440000-3    „Работи по боядисване и стъклопоставяне“, и 

45441000-0    „Работи по стъклопоставяне“ 

не се отнасят за поръчки, възлагани за нуждите на Министерството на 

отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната. 

 

 

 

2. Обектите на обществени поръчки от Списъка на произвежданите и 

доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, 

които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с 

увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, с кодове: 

30200000-1 „Компютърно оборудване и принадлежности“;  
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72200000-7 „Програмиране и софтуерни консултантски услуги“, и 

50000000-5  „Услуги по ремонт и поддръжка“ 

не се отнасят за поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки, свързани с отбраната и сигурността на Република 

България. 
 

 


