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I. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗДЕЛИ А—М ОТНОСНО 
ДОСТАВКИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 
Допълнителният речник е съставен от 19 раздела (и 42 групи). Някои раздели се използват по-скоро 
за допълване с описания на доставките и строителните работи като разделите от А до М и на 
услугите като разделите от P до U. 
 
Например Раздел М, „Други характеристики относно транспорт“ може да се използва като 
допълнително описание за кодове за доставки или услуги.  
 
Допълнителните кодове са общи и не са предназначени да съвпадат с конкретен код в главния 
речник. Съветват се потребителите да използват най-близката характеристика в Допълнителния 
речник, за да удовлетворят нуждите си, при условие че тя принадлежи към раздел, съгласуван със 
значението на кода от главния речник. 
 
РАЗДЕЛ А — МАТЕРИАЛИ 
 
Група A – метали и сплави 

Тази група включва: 
- основни метали, като алуминий, никел и злато 
- метални сплави, като стомана, месинг 

 
Група B - неметали 

Тази група включва характеристики за неметални материали като: 
- пластмаси, като полиестер, полиетилен и РVС 
- камък, като мрамор, шисти 
- дърво, като бамбук, корк и иглолистно дърво 
- естествени влакна, като коприна и вълна 

 
Допълнителни определения: 

- стъклени вътрешни прегради: малки парчета стъкло, често заоблени, които се слагат във 
всякакви уреди за изолация, например вакуумни съдове или фитинги за електропроводи. 

 
РАЗДЕЛ B — СЪСТОЯНИЕ, ФОРМА, ОПАКОВАНЕ И ОБРАБОТКА 
 
Група А: състояние 

Тази група включва: 
- състояние и физически свойства, като горещ, студен, течен, твърд, корав и мек. 
- форма, като прах/пудра, слитъци и тънки пръти. 
- специфично подготвяне на основен материал, като „покрит със слой, непреработен и 
вулканизиран“. 
 

Допълнителни определения: 
- непреработен: продукт или материал, преминал през първи етап(и) от процес на трансформация  
- преработен: продукт или материал, който е преминал през процес на трансформация 
- рафиниран: продукт или материал, преминал през процес на пълна трансформация, за да се 
отстранят нечистите примеси 

 
Група В: форма 

Тази група включва всички геометрични форми като кръгла или квадратна. 
 
Група C — опаковане и обработка 

Тази група включва: 
- опаковане, например в торби, в кашони, в бутилка. Тези характеристики описват начина, по 
който крайният потребител ще получи продукта. 

- обработка, например в саламура, в насипно състояние. Тези характеристики описват 
състоянието, в което крайният потребител ще намери продукта в опаковката. 

 
Тази група не включва: 

- други характеристики относно храни, напитки и ястия, които могат да се намерят в раздел Н. 
 

РАЗДЕЛ С — МАТЕРИАЛИ/ПРОДУКТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА И НАЧИН НА 
ДЕЙСТВИЕ 

Този раздел не включва: 
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- екологични характеристики, като рециклиране и обработка, които са класифицирани в 
раздел D. 
 
Група А — материали/продукти със специални качества 

Тази група включва характеристики относно: 
- характеристики на издръжливост, като водонепромокаем, забавящ разпространението на пожар, 
армиран и подсилен 

- характеристики за удобство/здраве като ергономичен, без азбест и стерилен 
- специфична употреба като потопяем и преносим 
- селско стопанство като биологичен, отглеждан в стопанство и отглеждан 

 
Допълнителни определения: 

- за еднократна употреба: продукт, предназначен за еднократна употреба и изхвърляне, но може 
да бъде използван повторно 

- за единична употреба: продукт, предназначен за еднократна употреба и чиято първа употреба го 
поврежда така, че не може да бъде използван повторно 

- повторно използваем: продукт, предназначен за повторна употреба 
 
Група B — начин на действие 

Тази група включва: 
- характеристики на налягане и напрежение 
- вид енергия, използвана за превозни средства, машини и друга апаратура 
- други свойства на превозни средства, двигатели, машини и апаратура, например 4 задвижващи 
колела, автоматичен, еднофазен (двигател) 

 
РАЗДЕЛ D — ОБЩ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Група A — общи и административни характеристики 

Тази група включва: 
- специфичен статут, най-вече за услуги, като национални/международни, публичен/частен, и др. 
- управление, административен, и др. 
- социални характеристики като социална работа, насоки, и др. 
- екологични характеристики като рециклиране, обработка, и др. 

 
РАЗДЕЛ E — ПОЛЗВАТЕЛИ/БЕНЕФИЦИЕРИ 
 
Група A — ползватели или бенефициери 

 Тази група включва: 
- всякакъв вид ползватели или бенефициери със споменаване на обхвата във възрастта (за бебета, 
за деца, за юноши…), пол, конкретни потребители (за безработни, за токсикомани, за пътници, 
и др.) 

- списък на физически недъзи, за хора с увреждания или бенефициери 
 
РАЗДЕЛ G — РАЗМЕРИ И МЕРКИ 
 
Група A — указания за размер и мощност 

Тази група включва характеристики, показващи, че се изискват конкретно тегло, мярка/размер, обем, 
мощност или налягане. При цитиране на конкретното тегло, мярка/размер, обем, мощност или 
налягане, в раздел G, група С, могат да се намерят допълнителни характеристики. 

 
Група B — честота 

Тази група включва: 
- дневно, седмично, и др. 

 
Група C — други указания 

Тази група включва допълнителни характеристики за цитиране на конкретно тегло, мярка/размер, 
обем, мощност или налягане, конкретни данни или референтни данни и количества. 

 
РАЗДЕЛ H — ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО ХРАНИ, НАПИТКИ И ЯСТИЯ 
 
Група A — характеристики относно храни, напитки и ястия 
 

Тази група включва: 
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- други характеристики за описание на конкретно приготвяне на храна. 
- характеристики за описание на храна за потребители с конкретни изисквания (без свинско месо, 
вегетариански храни, храни без глутен). 
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РАЗДЕЛ I — ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО СТРОИТЕЛСТВО/СТРОИТЕЛНИ 
РАБОТИ 
 
Този раздел не включва: 
- използване за общо предназначение, което е класифицирано в раздел F.  
 
Група A — характеристики относно строителство/строителни работи 

Тази група включва: 
- характеристики за описание на вида работи или конкретни свойства на работите 
- характеристики за описание на търсената цел на работите 

 
РАЗДЕЛ J - ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО КОМПЮТРИ, 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ 
 
Този раздел не включва: 
- използване за общо предназначение, което е класифицирано в раздел F. 
 
Група A — характеристики относно компютри, информационни технологии и 
комуникации 

Тази група включва: 
- характеристики за описание на мрежи със специално предназначение (за интернет, за интранет, 
и др.) 

- други характеристики за определяне на някои свойства на хардуер и софтуер 
 
РАЗДЕЛ K — ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И 
ВОДОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Този раздел не включва: 
- използване за общо предназначение, което е класифицирано в раздел F. 
 
Група A — характеристики относно енергоразпределение и водоразпределение 

Тази група включва: 
- характеристики в областта на отопление, водоразпределение, електричество, петрол и природен 
газ 

- други характеристики за описание на конкретни потребители в областта на 
енергоразпределението и водоразпределението 

 
РАЗДЕЛ L — ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО МЕДИЦИНА И ЛАБОРАТОРИИ 
 
Този раздел не включва: 
- използване за общо предназначение, което е класифицирано в раздел F. 
 
Група A — характеристики относно медицина и лаборатории 

Тази група включва употреба със специално предназначение в областта на: 
- за хирургическа употреба 
- за среден медицински персонал 
- за медицински преглед и лечение 
- за болнична и лабораторна употреба 
- за медицински материали 
- за съдебна медицина 
- за ветеринарна употреба 

 
 
 


