
Приложение 1 

Внос на дървесина от ЕС за периода  
2018 г., 1-11/2019 г., тона 

КН № Описание на стоката 2018 
1-11/ 
2019 

440111 
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, 
снопчета или подобни форми, от иглолистен материал 12 28 

440112 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, 
снопчета или подобни форми, различен от иглолистния 
материал 513 684 

440121 

Иглолистен дървен материал на трески или частици (с 
изключение на този, използван главно за боядисване или 
дъбене) 11 9 

440122 

Дървен материал на трески или частици (с изключение на този, 
използван главно за боядисване или дъбене, както и на 
иглолистен дървен материал) 337 304 

440131 Дървесни пелети 20 384 35 753 

440139 

Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, агломерирани под 
формата на трупчета, брикети или в подобни форми (с 
изключение на дървесни пелети) 173 80 

440140 Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, неагломерирани 19 1 308 

440210 

Дървени въглища от бамбук, дори агломерирани (с изключение 
на използваните за медикамент, смесените с тамян, 
активираните дървени въглища, както и тези за рисуване)   0   

440290 

Дървени въглища, включително въглищата от черупки или 
костилки, дори агломерирани (с изключение на използваните за 
медикамент,  смесените с тамян, активираните дървени 
въглища, тези за рисуване, както и дървените въглища от 
бамбук)   130 105 

440311 

Необработен дървен материал, обработен с боя, креозот или 
други консерванти, иглолистен (с изключение на грубо 
издялания дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на 
инструменти или други подобни; дървените траверси; дървения 
материал, нарязан на дъски,  71 52 

440312 

Необработен дървен материал, обработен с боя, креозот или 
други консерванти, различен от иглолистния (с изключение на 
грубо издялания дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки 
на инструменти или други подобни; дървените траверси; 
дървения материал, наряз 274 265 

440321 

Необработен иглолистен дървен материал, дори обелен, със 
или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, 
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, от бор от 
вида Pinus spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm 
(с изключение 2 763 192 

440322 

Необработен иглолистен дървен материал, дори обелен, със 
или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, 
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, от бор 
(Pinus spp.), различен от бор от вида Pinus spp., с минимален 
размер на напреч 45 3 661 



440323 

Необработен иглолистен дървен материал, дори обелен, със 
или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, 
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, от ела от 
вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp.   119 

440325 

Необработен иглолистен дървен материал, с минимален размер 
на напречния разрез 15 cm, дори обелен, със или без беловина, 
двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна 
форма на квадрат или правоъгълник (с изключенке на бор, ела и 
смърч; на дъ 1 049   

440326 

Необработен иглолистен дървен материал, различен от този с 
минимален размер на напречния разрез 15 cm, дори обелен, със 
или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, 
с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник (с 
изключенке на бор, е 195   

440349 

Необработен дървен материал от тропическите дървесни 
видове, дори обелен, със или без беловина, двустранно или 
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на 
квадрат или правоъгълник (с изключение на тъмночервено 
меранти, светлочервено меранти и ме 0   

440391 

Необработен дървен материал от дъб „Quercus spp.", дори 
обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно 
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или 
правоъгълник (с изключение на грубо издялания дървен 
материал за бастуни, чадъри, дръжки 24 42 

440393 

Необработен дървен материал от бук „Fagus spp.", с минимален 
размер на напречния разрез 15 cm, дори обелен, със или без 
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с 
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник (с 
изключение на дървените трав 577   

440394 

Необработен дървен материал от бук „Fagus spp.", различен от 
този с минимален размер на напречния разрез 15 cm, дори 
обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно 
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или 
правоъгълник (с изключение  158 270 

440396 

Необработен дървен материал от бреза (Betula spp.), различен 
от този с минимален размер на напречния разрез 15 cm, дори 
обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно 
грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или 
правоъгълник (с изключен   1 

440397 

Необработен дървен материал oт топола и трепетлика (Populus 
spp.), дори обелен, със или без беловина, двустранно или 
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на 
квадрат или правоъгълник (с изключение на грубо издялания 
дървен материал за бастуни 1 625 303 

440398 

Необработен дървен материал oт евкалипт (Eucalyptus spp.), 
дори обелен, със или без беловина, двустранно или 
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на 
квадрат или правоъгълник (с изключение на грубо издялания 
дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти 
или други подобни; дървените траверси; дървения материал, 
нарязан на дъски, греди, талпи и други; третирания с боя, 2   



креозот или други консерванти 

440399 

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без 
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с 
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник (с 
изключение на грубо издялания дървен материал за бастуни, 
чадъри, дръжки на инструменти или др 2 848 4 141 

440410 

Дървени заготовки за обръчи, цепени колчета за връзване на 
лози и подобни, заострени колове и колчета от дървен 
материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, 
но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг 
начин дървен материал з 40 19 

440420 

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на 
лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен 
материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, 
но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг 
начин дървен материал з 15 5 

440711 

Иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), нарязан или 
бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан,  дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 
6 mm  2 254 1 339 

440712 

Иглолистен дървен материал от ела от вида Abies spp. и смърч от 
вида Picea spp., нарязан или бичен надлъжно, цепен или 
кръгообразно нарязан,  дори рендосан, шлифован или 
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm  3 332 3 773 

440719 

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, 
цепен или кръгообразно нарязан,  дори рендосан, шлифован 
или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm  (с изключение 
на иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), от ела от 
вида Abies spp. и смъ 480 490 

440725 

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти 
бакау, нарязани или бичени надлъжно, цепени или 
кръгообразно нарязани, дори рендосани, шлифовани или 
клинозъбно съединени, с дебелина над 6 mm 19 2 

440727 

Сапели, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с 
дебелина над 6 mm 15 20 

440728 

Ироко, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с 
дебелина над 6 mm 3 13 

440729 

Дървен материал от тропическите дървесни видове, нарязан 
или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 
6 mm (с изключение на махагон „Swietenia spp.", вирола, 
имбуия, балса, тъмночервен 118 73 

440791 

Дървен материал от дъб „Quercus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm 4 432 10 769 

440792 
Дървен материал от бук „Fagus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 157 141 



шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm  

440793 

Дървен материал от клен „Acer spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   298 182 

440794 

Дървен материал от череша „Prunus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   4   

440795 

Дървен материал от ясен „Fraxinus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   124 183 

440796 

Дървен материал от бреза "Betula spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   14 9 

440797 

Дървен материал от топола и трепетлика "Populus spp.", нарязан 
или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 
6 mm   12 009 12 102 

440799 

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или 
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или 
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm (с изключение на 
тропическите дървесни видове, иглолистен материал, дъб 
„Quercus spp.", бук „Fagus spp.", кле 289 120 

440810 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване 
на слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 51 4 

440839 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване 
на слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 130 32 

440890 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване 
на слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 10 914 10 806 

440910 

Иглолистен дървен материал, включително несглобени 
паркетни дъски и фризи, профилиран „нутван, федерован, 
жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, 
формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по 
подобен начин" по дължината на един 1 532 1 435 

440921 

Дървен материал от бамбук, включително несглобени паркетни 
дъски и фризи, профилиран „нутван, федерован, жлебован, 
фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за 
корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин" 
по дължината на един  6 13 

440922 

Дървен материал от тропически дървесни видове, включително 
несглобени паркетни дъски и фризи, профилиран „нутван, 
федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под 
формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или 22 38 



обработен по подобен начин" п 

440929 

Дървен материал, включително несглобени паркетни дъски и 
фризи, профилиран „нутван, федерован, жлебован, фалцован, 
кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със 
заоблени ръбове или обработен по подобен начин" по 
дължината на един или на няк 646 602 

Приложение № 2 

 

Внос на дървесина от трети страни за периода  

2018 г., 1-11/2019 г., тона 

 

КН № Описание на стоката 2018 
1-11/ 
2019 

440112 
Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, 
снопчета или подобни форми, различен от иглолистния материал 76 83 

440122 

Дървен материал на трески или частици (с изключение на този, 
използван главно за боядисване или дъбене, както и на 
иглолистен дървен материал) 40 0 

440131 Дървесни пелети 28 938 43 939 

440139 

Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, агломерирани под 
формата на трупчета, брикети или в подобни форми (с изключение 
на дървесни пелети) 1 029 1 120 

440140 Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, неагломерирани 138 120 

440210 

Дървени въглища от бамбук, дори агломерирани (с изключение на 
използваните за медикамент, смесените с тамян, активираните 
дървени въглища, както и тези за рисуване)   28 195 

440290 

Дървени въглища, включително въглищата от черупки или 
костилки, дори агломерирани (с изключение на използваните за 
медикамент,  смесените с тамян, активираните дървени въглища, 
тези за рисуване, както и дървените въглища от бамбук)   5 474 5 976 

440349 

Необработен дървен материал от тропическите дървесни видове, 
дори обелен, със или без беловина, двустранно или 
четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат 
или правоъгълник (с изключение на тъмночервено меранти, 
светлочервено меранти и ме 22 99 

440399 

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без 
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с 
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник (с изключение 
на грубо издялания дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки 
на инструменти или др 6 297 

440410 

Дървени заготовки за обръчи, цепени колчета за връзване на лози 
и подобни, заострени колове и колчета от дървен материал, 
небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но 
нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин 
дървен материал з   2 

440420 

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози 
и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, 
небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но 16 29 



нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин 
дървен материал з 

440711 

Иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), нарязан или 
бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан,  дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 
mm  1 254 1 140 

440712 

Иглолистен дървен материал от ела от вида Abies spp. и смърч от 
вида Picea spp., нарязан или бичен надлъжно, цепен или 
кръгообразно нарязан,  дори рендосан, шлифован или клинозъбно 
съединен, с дебелина над 6 mm  322 288 

440719 

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен 
или кръгообразно нарязан,  дори рендосан, шлифован или 
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm  (с изключение на 
иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), от ела от вида 
Abies spp. и смъ 367 402 

440722 

Вирола, имбуия и балса, нарязани или бичени надлъжно, цепени 
или кръгообразно нарязани, дори рендосани, шлифовани или 
клинозъбно съединени, с дебелина над 6 mm 6 14 

440725 

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти бакау, 
нарязани или бичени надлъжно, цепени или кръгообразно 
нарязани, дори рендосани, шлифовани или клинозъбно 
съединени, с дебелина над 6 mm   16 

440727 

Сапели, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с 
дебелина над 6 mm 21 3 

440728 

Ироко, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 
нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с 
дебелина над 6 mm 18 36 

440729 

Дървен материал от тропическите дървесни видове, нарязан или 
бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 
mm (с изключение на махагон „Swietenia spp.", вирола, имбуия, 
балса, тъмночервен 100 61 

440791 

Дървен материал от дъб „Quercus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm 6 283 5 504 

440792 

Дървен материал от бук „Fagus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm  5 325 2 198 

440793 

Дървен материал от клен „Acer spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   13   

440795 

Дървен материал от ясен „Fraxinus spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm   85 117 

440796 

Дървен материал от бреза "Betula spp.", нарязан или бичен 
надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, 
шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm     17 

440797 

Дървен материал от топола и трепетлика "Populus spp.", нарязан 
или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори 
рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 23 534 



mm   

440799 

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или 
кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно 
съединен, с дебелина над 6 mm (с изключение на тропическите 
дървесни видове, иглолистен материал, дъб „Quercus spp.", бук 
„Fagus spp.", кле 112 125 

440810 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване на 
слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 2 50 

440839 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване на 
слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 106 32 

440890 

Фурнирни листове, включително тези, получени чрез нацепване на 
слоест дървен материал, развиван фурнир за шперплат или 
листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен 
материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, 
дори рендосан, шлиф 11 874 9 668 

440910 

Иглолистен дървен материал, включително несглобени паркетни 
дъски и фризи, профилиран „нутван, федерован, жлебован, 
фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за 
корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин" 
по дължината на един 1 890 2 262 

440921 

Дървен материал от бамбук, включително несглобени паркетни 
дъски и фризи, профилиран „нутван, федерован, жлебован, 
фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за 
корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин" 
по дължината на един  116 52 

440922 

Дървен материал от тропически дървесни видове, включително 
несглобени паркетни дъски и фризи, профилиран „нутван, 
федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата 
на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен 
по подобен начин" п 1 64 

440929 

Дървен материал, включително несглобени паркетни дъски и 
фризи, профилиран „нутван, федерован, жлебован, фалцован, 
кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със 
заоблени ръбове или обработен по подобен начин" по дължината 
на един или на няк 566 523 

 


