
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА СТОКОВИЯ НОМЕР ПО НАТО (СНН) В ЖИЗНЕНИЯ 

ЦИКЪЛ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА 
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УВОД 

Основната цел на логистиката е управлението на материалните потоци от 

първоизточника до крайния потребител с минимум разходи, свързани с 

движението на стоките и отнасящият се до него информационен поток. 

Добре действаща логистична система е съществен фактор за 

увеличаването на икономическата ефективност на управлението на материалните 

потоци. Свързващата нишка, на която се навързват всички елементи на 

логистичната система, са информационните потоци. Допреди няколко години 

основните проблеми пред създателите на логистични системи стояха в областта 

на физическите потоци на стоките и суровините, а под информационно 

осигуряване на физическия процес на движение на стоките се разбираше само 

съпроводителната информация. С развитието и разпространението на 

логистичните системи и информационните технологии, все повече се усеща 

необходимостта от развитие и внедряване на практика на логистични 

информационни системи, позволяващи органично обединяване на всички 

логистични подсистеми в едно цяло. Информационната система се явява 

съществен компонент на логистичната структура, нейно обединително звено и 

средство за координация и управление. Възможността да получиш моментално 

справка за движението на стоките дава увереност за своевременната им доставка 

и позволява реалните запаси да се заменят с информационни потоци. 

Кодификационната система на НАТО (NCS) е един отличен избор за тази 

цел. Тя е единна, обща система за идентификация, класификация и 

инвентаризация (отчитане по номера на стоките) на доставките по позиции.  

Тя е създадена с цел постигане на максимална ефективност при 

логистичното осигуряване и за улеснение на управлението на информацията за 

материалните средства за отбрана. 
 

ЦЕЛ 

Да се определят основните области на приложение на Стоковите номера 

по НАТО в общата верига на снабдяване и логистично осигуряване на 

Въоръжените сили на Българската армия за максимално оползотворяване на 

предимствата, произтичащи от неговото използване. 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кодификационната система на НАТО е изградена на основата на 

Федералната система за каталогизация на САЩ. Ето защо ще акцентираме на 

начина, по който тази дейност е разгърната във ВС на САЩ. Федералната система 

за каталогизация е основният източник на информация за изделията, използвани 

от ВС на САЩ. Това е информация, която се използва, както от системите за 

логистично осигуряване в различните видове въоръжени сили, така и от 

останалите автоматизирани информационни системи. Това е основен принцип и 

за останалите страни-членки на Алианса, както и за страните, възприели 

Кодификационната система на НАТО. 
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1. Цялостната логистична дейност на въоръжените сили на страните-

членки на НАТО е базирана на основата на използването на Стоковите номера по 

НАТО (СНН); 

2. Всеки отделен американски СНН съдържа в себе си, освен 

задължителната за Кодификационната система на НАТО, и информация за 

органите, отговорни за доставката на изделието, логистичните бази, отговорни за 

складирането на изделието; използваемостта на изделието от различните видове 

въоръжени сили (СВ, ВВС, ВМС, МП) и коя от тях е отговорна за логистичното 

управление на изделието; ремонтопригодността на изделието; видовете 

поддръжка и евентуален ремонт на изделието и местата, където те се извършват; 

съдържанието на благородни метали и радиоактивни или други опасни вещества; 

действията, които трябва да се извършат при снемането на изделието от 

въоръжение и някои други; 

3. Поддръжката на дадена система или изделие, прието на въоръжение в 

САЩ, може да се извършва, както от самите въоръжени сили, така и от фирмата-

доставчик на изделието или системата; 

4. При поемането на поддръжката от самите въоръжени сили, всички 

компоненти или резервни части, обезпечаващи боеспособността на изделието, т.е. 

нуждаещи се от непрекъснати доставки или поддържане на складови наличности, 

трябва да бъдат кодифицирани и да са получили СНН; 

5. Всички складови наличности се управляват с използването на СНН, 

нито едно изделие не може да влезе в склад на въоръжените сили без присвоен 

СНН; 

6. Доставчиците или производителите на изделия, които се употребяват от 

въоръжените сили на САЩ, маркират на подходящо за целта място СНН на 

изделието - или върху самото изделие, или върху неговата опаковка; 

7. Във всеки договор за доставка на изделия на въоръжените сили на 

всички страни, възприели Кодификационната система на НАТО, е включена 

Клауза, касаеща кодификацията на изделията; 

8. Необходимостта от кодификация на изделията и обема за кодификация 

на системите и съпътстващите ги части за тяхното поддържане, се определят 

съвместно от представители на доставчика, логистичния орган, кодификационния 

орган и органите, отговорни за поддръжката и ремонта на изделията или 

системата за въоръжение на специални конференции още на етапа на 

договориране на изделието или системата за доставка; 

9. Международният обмен на логистична информация в НАТО се 

осъществява изцяло чрез използването на СНН - Стоковите номера по НАТО на 

изделията. 
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ВРЪЗКА 

МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА КОДИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА ОТ ОБЩАТА ВЕРИГА НА 

СНАБДЯВАНЕ И ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Осъществяване на връзка между Националната кодификационна 

система и органите по логистика като потребители на материални средства. 

1. Изготвяне на Единния материален план на МО и ВС на БА - 

предварителното проучване на информацията от вече присвоените Стокови 

номера по НАТО дава възможност за стандартизация на доставките чрез 

обединяване на близките по функционалност материални средства и редуциране 

на необходимите средства за тяхното закупуване чрез окрупняване на поръчките 

и намаляване на единичната цена на доставяните изделия. 

2. Провеждане на конференция, след избора на фирма-доставчик за армията 

и преди подписване на договора, между представителите на съответната фирма, 

органите за доставка, по логистика, кодификация и потребителите от вида ВС - за 

дефиниране на обхвата от изделия, които подлежат на кодификация: 

- изготвяне на препоръчителен списък (от фирмата-доставчик) с 

резервни части, оборудване и консумативи, подлежащи на редовна 

доставка в срока на експлоатация на изделията с цел идентифициране 

на изделията, които вече имат присвоен Стоков номер в 

Кодификационната система на НАТО и такива, подлежащи на 

кодификация; 

- съгласуване на съставения списък с изискванията на логистичните 

органи като потребители на съответните материални средства. 

 3. Връзка между Система "Логистика" и Националната кодификационна 

система - на всяко работно място, на което функционира система "Логистика" да 

има достъп и до web версията на Националния кодификационен инструмент  

- за първична кодификация - от кодификационните звена от първо ниво; 

- за справочни цели и информация на потребителите от всички нива - 

складова база, бойни части и управленчески персонал. 

 4. В Система "Логистика" да бъде заложена информацията, съдържаща се в 

Кодификационната система на НАТО - Стокови номера по НАТО, класове, групи, 

одобрени имена. Системата да позволява търсене по тази информация. 

ІІ. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА 

 1. Връзка между Националната кодификационна система и органите за 

доставка за МО и БА. 

 - Участие в процедури за избор на доставчик по ЗОП; 

- Изразяване на становища при съгласуване на Решения на МО и проекто - 

договорите за доставка - включване на кодификационна клауза. 

 2. Кодификация на материални средства. 
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2.1. Присвояване на Код на доставчик по НАТО - NCAGE код; 

2.2. Кодификация на изделията, предмет на доставка, както следва: 

- за нуждите на МО и БА; 

- изделия, българско производство, на въоръжение в армии на страни-

членки и партньори на НАТО; 

- обмен на кодификационни данни и услуги по двустранни и 

многостранни споразумения. 

 3. Връзка между Националната кодификационна система и органите за 

сертификация на продукти за нуждите на БА. 

- Преди издаване на протокол за оценка на качеството на конкретен 

отбранителен продукт, изделието трябва да бъде кодифицирано. 

Стоковия номер по НАТО се вписва предварително в цитирания 

протокол, съгласно Приложение № 1 към чл.45, ал.1 от Правилника за 

осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за 

Министерството на отбраната и Българската армия (ПОУКОП); 

- Преди издаването на сертификат за качество на отбранителен продукт, 

Приложение № 6 към чл.103, ал.2 от ПОУКОП, на изделията се 

присвоява Стоков номер по НАТО. 
 

 4. Взаимодействие между Националната кодификационна система и 

оторизираните органи за приемане на въоръжение в БА. 

 В заповедта на Министъра на отбраната за приемане на въоръжение на 

отбранителен продукт задължително се вписва присвоения Стоков номер по 

НАТО. 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА  

Националната кодификационна система и привързването на складовите 

наличности в ГЩ на БА към Стоковите номера по НАТО (на примера на 

функционирането и в САЩ). 

 

1. Информация, съдържаща се в Стоковия номер по НАТО (опаковка, 

изисквания за специална обработка и т.н.), за оптимално транспортиране и 

складово съхранение. 

- информация, свързана с управление на материалните средства; 

- справочна информация по отношение на материалните средства;  

- информация за транспортиране на материалните средства;  

- информация за пакетиране (опаковане) на материалните средства; 

- информация за доставчика; 

- информация за характеристиките на материалните средства;  

- чертежи, снимки и друга визуална информация за материалните 

средства; 

- архивна информация за материалните средства. 
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1.1. Информация, свързана с управление на материалните средства 
 

На тази схема е посочена информацията, която логистичните органи в САЩ 

използват за управление на материалните средства: 
 

 
 

PMI - Индикатор на скъпоценни метали - Код, определящ наличието на 

скъпоценни метали (злато, сребро, платина или комбинация от тях) в 

материалното средство / стойност: А – не съдържа скъпоценни метали;  

  ADP - Автоматизирана обработка на данните / Стойност: 0- изделия, 

които не съдържат компоненти за автоматизирана обработка на данните; 

  CC - Контролен код / Стойност: Х- Изделието не притежава ядрено 

усилени части или други критични особености като допуск, ограничения за 

местоположение или приложение; 

  DML - Код на демилитаризация - Демилитаризационен код, който 

определя изделията, нуждаещи се от демилитаризация, вида на 

демилитаризацията и тези изделия, за които не е необходима демилитаризация/ 

Стойност: G - Изисква се демилитаризация - боеприпаси, взривни вещества и 

опасни изделия (AEDA); 

  DI - Завършеност на кода DEMIL - показва дали кодът е в процес на 

разглеждане, както и статуса на кода, когато е в процес на разглеждане. Ако DI е 

празен, кодът DEMIL не е бил разглеждан/ Стойност:1 -  DEMIL CODE е 

разглеждан.  Препоръчителен DEMIL CODE, приет от ICP, или не се препоръчва 

промяна на DEMIL CODE; 
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ESDC - Код за електростатичен разряд: Показва дали едно изделие е 

уязвимо за повреди от електростатичен разряд или електромагнитни смущения./ 

Стойност: A -Няма данни за чувствителност към електростатичен разряд (ESD) 

или електромагнитни смущения (EMI); 

  HMIC - Код, който определя наличието на опасни вещества / Стойност: N - 

Няма данни за чувствителност към електростатичен разряд (ESD) или 

електромагнитни смущения (EMI); 

ENAC - Код за характеристики, свързани с околната среда - буквено-

цифров код от две позиции, който се генерира от Федералната система за 

логистична информация (FLIS) на базата на информация за характеристики, които 

идентифицират изделията, имащи характеристики, свързани с околната среда; 

  S/A - Код определящ потребителя/заявителя на изделието – военна или 

цивилна организация / Стойност:DA - Вид ВС/Агенция на СВ; 

  SOS - Код , който дефинира източника на доставка/ Стойност: B14 - 

Организационно звено на СВ на САЩ за аквизиция и логистика на въоръжение и 

химични средства, Заб.: AMSTA-AC, ROCK ISLAND,IL 61299-6000; 

  AAC - Код, който обозначава как, откъде и при какви ограничения ще се 

придобива изделието/ Стойност: C - Предмет на управление от Вид ВС/Агенция 

(ВС/Използва се само от Агенцията), трансферът или доставката не са предмет на 

специализиран контрол, освен този, налаган от съответната политика за доставки 

на вида ВС.  /N1.  Изделието е с централизирано управление, съхранение и 

разпространение.  /N2.  Разрешения ще се изпращат в съответствие с процедурите 

за издаване на разрешение на вида ВС; 

  QUP - Код на количество за опаковка/ Стойност: 3 - Буквено/цифров код 

(1 символ), който показва броя на единиците на разпространение, които се 

намират в една опаковка; 

  UI - Единица на разпространение/ Стойност: EA - Цифрова величина за 

едно изделие на доставка.  Да не се използва, ако са валидни други по-

специфични термини като комплект, набор, асортимент, окомплектовка, група, 

листов материал, плоча, лента или парче; 

  UP - Единична цена/ Стойност: $134.00; 

  A/E - Действителна/Прогнозна/ Стойност: A -(Действителна)---Текущата 

стандартна единична цена е последната платена стойност за аквизиция (LAC) 

плюс приложимата свръх-такса на Източника на доставка (SOS)’s applicable 

surcharge (ставка за възстановяване на разходите)./N; 

MMYY - Календарен месец и година на базовия код на единичната цена 

(формат MMYY) ; 

  SLC - Код на срока за съхранение - Буквено-цифров код от един (1) 

символ, който показва периода за съхранение или трайността на продукта. / 

Стойност: 1 - 3 Месеца; 

  CIIC - Код на изделие от контролиран инвентар/ Стойност:4 -Ниска 

чувствителност (Категория IV) - Въоръжение, боеприпаси и взривни вещества; 

  RC - Кодове за ремонтопригодност/възстановяемост / Стойност:N - Това 

изделие е преминало през преглед и е взето решение, че то не може или не трябва 
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да се възстановява до състояние за експлоатация от състояние на невъзможност за 

експлоатация; 

MGMT CONTROL -  Данни за управленчески контрол: Групиране на 

управленчески кодове, които са основни за успешната работа на специфични 

отчетни системи за отделните видове ВС.  При ML-C, колоните за управленчески 

контрол се идентифицират цифрово от 1 до 7. Не е необходимо да се използват и 

седемте позиции, обаче всеки елемент остава на своята предварително избрана 

позиция.  Празните пространства между елементите на управленческите данни се 

попълват с тирета, за да се предотврати погрешното тълкуване на използваните 

специфични позиции; 

  USC - Код на прилагащите ВС - Групиране на управленчески кодове, 

използвани от отделните видове ВС за обозначаване на контроли, които са 

основни за успешната работа на отчетните системи, специфични за вида сили.  

При ML-C, колоните за управленчески контрол се идентифицират цифрово от 1 

до 7.  Не е необходимо да се използват и седемте колони, обаче, всеки елемент 

остава в своята предварително определена позиция. Празните пространства между 

елементите на управленческите данни се попълват с тирета, за да се предотврати 

погрешно тълкуване на използваната специфична позиция / Стойност: L - Водещ 

вид ВС – 22 (Ремонтопригодно); 

OOU - Код на приоритет на използване - Три-буквен код, съставен от 

следните две части:/N/N1. Код на подгрупа – За определени кодове OOU, първите 

две позиции показват дали едно изделие в I&S Family е взаимозаменяемо или 

заместваемост с изделия от същата фамилия, които имат по-високи стойности на 

OOU Code.  Ако стойностите на под-групата са различни, двете изделия могат да 

се заместват, като изделието, което има по-висока стойност на Кода на под-

групата е предпочитаното изделие; 

JTC - Прескачане на код: Трицифрен код, използван да отбележи 

изключение от правилото, прогресивни връзки на взаимозаменяемост и 

заместваемост, които принадлежат на същата фамилна група. Присъствието и 

стойността на този код идентифицира изделия, които нямат I&S връзка помежду 

си, но имат общо изделие-заместител във фамилната група. 
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1.2. Справочна информация по отношение на материалните средства  

 

 
 

Код за тип идентификация на изделията (ТИП II) 

Код за описание, който показва типа на Федерална идентификация на изделията. 

/N / Стойност:L - Пълен описателен-справочно-описателен тип идентификация на 

изделията; 

Код за наименование на изделията (INC) / Стойност: 21287 -  Пет-

символен номер, присвояван от Информационната служба за материално-

техническо осигуряване на отбраната на САЩ (DLIS) на всяко Одобрено 

наименование на изделията; 

Код за рискови характеристики (HCC) / Дву-символен буквено-цифров 

код, разработен предимно за складови цели, за да се гарантира, че несъвместими 

рискови материали не се съхраняват един до друг / Стойност:A1 - Радиоактивен, 

лицензиран; 

CAGE Code (Код на търговски и държавни организации)  Код, който се 

присвоява на доставчиците на материални средства; 
 

SC  Status Code: Код, който отразява статуса на производителя; 

ISC (Код за стандартизация на изделие) Едно-символен буквен или 

цифров код, който отразява решение за стандартизация от стандартизационна 

организационна единица. Структурата на кода дава категоризация на изделията 

като оторизирани за доставка или неоторизирани за доставка / Стойност: 5 - 

Изделие, оторизирано за доставка, което все още не е било предмет на 

стандартизация; 
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RNCC (Код на категорията на справочния номер) Едно-символен 

буквен или цифров код, който обозначава връзката на справочния номер с 

изделието за доставка/ Стойност:6 - Информативна справка; 

RNVC (Код за вариация на Справочния номер) Едно-символен код, 

който се използва, за да посочи до каква степен справочният номер описва едно 

изделие. С изключение на RNVC 2, обикновено се изисква допълнително 

проучване в други документи като Списъци за идентификация (ILs), Федералните 

записи от логистични данни за изделията (FILDR), технически ръководства, 

спецификации и чертежи / Стойност:9 - Справочен номер, който е бил справочен 

такъв за контрол на проекта за концепцията на изделието за доставка; 

DAC (Код за наличност на документация) Този код извършва препратка 

към таблица от кодове, които показват наличието на документация, обозначeна с 

Код на служба за действието на справочен номер (RNAAC - Код, обозначаващ 

организацията, която е потвърдила притежаването или не-притежаването на 

чертеж или технически документ посредством Кода за наличност на документа)  / 

Стойност:9 - Справочният номер е от тип, за който не се изисква индикация за 

наличност на документация; 

RNAAC (Код на службата, отговаряща за идентифициране на 

справочния номер) Дву-символен буквено-цифров код, който идентифицира 

службата, разполагаща с документацията, използвана за кодифициране.  Вж. код 

DAC за наличност на документация) / Стойност: BF - Командване на СВ на САЩ 

за въоръжение боеприпаси и химически съединения; 

Заб.: AMSMC-MMC Rock Island, IL 61299-6000; 

MSDS INDICATOR - Едно-символен буквен код, който идентифицира 

Стоковите номера (NSNs) 

SADC (Код за обозначаване на вид ВС/агенция) Едно-символен буквен 

код, който обозначава Вида ВС/Агенцията, която е приела Стоковите номера 

(NSN) като замяна за NSN, към който първоначално е бил присвоен Справочния 

номер. 
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1.3. Информация за транспортиране на материалните средства  
 

 
 

IC (Кодове за преходен контейнер) - Код, който е индикация за 

контейнер, съдържащ две или повече опаковъчни комплекти от идентични 

изделия); 

NMFC ITEM NUMBER (Номер на изделие от националната 

класификация на моторни товари) - Шест-символен цифров код, използван да 

идентифицира изделие на доставка в тарифата на NMFC.  Използва се предимно 

от моторните транспортни превозвачи; 

SUB (Номер на под-изделие от националната класификация на 

моторни товари) - Едно-символен буквен код, използван за идентификация на 

SUB на номера на изделие от NMFC; 

UFC ITEM NUMBER (Номер на изделие от единната класификация 

на товарите) - Пет-символен цифров код, който идентифицира изделие на 

доставка, описано в тарифата на UFC. Използва се много от железопътни 

превозвачи; 

RVC (Код за вариациите при товарите) - Цифрова стойност се използва 

за индикация на разликата, която съществува между описанията на Националния 

номер за класификация на моторните товари (NMFC) и Единния номер за 

класификация на товарите (UFC) Изисква се организацията да реши за кое 

описание се отнася случая; 

HMC (Код за рискови материални средства) - Дву-символен буквен 

код, който идентифицира взривни вещества и други опасни материали, изискващи 

специално третиране при доставката като товари / Стойност:AD - Боеприпаси за 

оръдие със осветителен снаряд, клас А взривни вещества; 

LTL (Код за товар, по-малък от един камион) Едно-символен буквен 

код, който има препратка към клас, който е приложим към изделие на доставка, 
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когато количеството на товара е по-малко от това, което се изисква за използване 

за товар на камион/ Стойност:D – 200.0; 

LCL (Код за товар, по-малък от една платформа) Едно-символен 

буквен код, който има препратка към клас, който е приложим към изделие на 

доставка, когато количеството на товара е по-малко от това, което се изисква за 

използване за товар на платформа. Тази таблица представлява група от кодове с 

препратка към стойности, които са приложими към изделие на доставка, когато 

количеството на товара е по-малко от изискваното за използване на платформа/ 

Стойност:D – 200.0; 

WCC (Код за стоки по вода) Три-символен буквено/цифров код, 

използван за идентификация на стоки за доставка по вода/ Стойност:412 – 

Фиксирани и полу-фиксирани боеприпаси със снаряди, заредени с взривни 

вещества (IV); 

TCC (Код за типа товар) Едно или дву-символен код, който 

идентифицира характеристиките за транспортиране на стока и показва всички 

специални видове маркировка и третиране, които се изискват / Стойност:I - 

Взривни вещества, class A, UN class 1 (надпис explosive A ); 

SHC (Код за специално третиране) Кодове, използвани за всички 

превози по вода, за идентификация на изключението/третирането на товари, 

включени в единицата за доставка / Стойност:4 - Защитено (Чувствително) 

Условие на поединична обработка; 

ADC (Код за размерите при транспорт по въздух)   Едно-символен 

буквен код, който идентифицира характеристиките, свързани с размерите при 

въздушните доставки чрез свързване на най-големите компоненти към 

минималния размер на отвора на вратата за товари на един самолет/ Стойност:A - 

Доставката не превишава 72" в нито едно измерение (дължина, ширина или 

височина); 

ACC (Код за стока за превоз по въздух) AЕдно-символен 

буквено/цифров код за всички доставки по въздух за идентификация на 

материалите, предмет на декларация и митнически изисквания, и отбелязване на 

товара, който изисква специална обработка или отчетност/ Стойност: 3 - 

Боеприпаси (всички видове). Когато "3" е първата позиция, тогава кодът за 

специална обработка трябва да се определи от таблица; 

ASH (КОД за специална обработка по въздух) Едно-символен 

буквено/цифров код, използван за всички доставки по въздух за идентифициране 

на материали за декларация и митнически изисквания и за отбелязване на товар, 

изискващ специална обработка или отчетност/ Стойност: 4 -  Поща за 

презокеански получатели по надводен път; 

Национално описание на моторен товар Тридесет и пет (35) символно 

поле, състоящо се от кратко стандартизирано описание, взето от тарифата на 

NMFC, присвоявано на индивидуални изделия с цел осигуряването на подходящо 

описание на товарителницата и последващата оценка на правилните такси върху 

товара/ Стойност SUB1- Взривни вещества: боеприпаси или патрони. 

1.4. Информация за пакетиране (опаковане) на материалните 

средства 
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PICA/SICA - Организация за първичен или вторичен контрол - Код, 

който показва кое ниво на инвентарен контрол е отговорно за изискванията за 

данните за общата опаковка, присвоявани за специфичен NSN/ Стойност:P - 

Организация за първичен контрол на инвентара (PICA); 

TOS - Код за тип на съхранение на изделие - Едно-символен буквен код, 

който идентифицира необходимата среда за съхранение на изделието/ Стойност: 

Y - Пространство за съхранение на боеприпаси (class V), предмет на други 

разпоредби; 

ICQ - преходно количество за контейнер ; 

METH/PRES - метод за консервиране (MOP) - Методът на консервация, 

който ще осигури защита от физически повреди и механични грешки на 

изделието, което е опаковано. Методът на консервация трябва да бъде съгласно 

записаното в договора или ордера за закупуване/ Стойност:ZZ -  "Z" или "ZZ" – 

Когато се използва един от тези два символа в документа за аквизиция, 

подробности за това изискване трябва да се осигурят заедно с документа; 

CLNG/DRYNG - Кодове ЗА почистване и сушене - Процесът или 

процесите на почистване и сушене за отстраняване на почва/чужди частици, 

приложени към изделие, което е било опаковано, които не са повредили 

изделието / Стойност:Z - Специални изисквания - Вж. изпратените специфични 

инструкции или чертежи; 

PRES/MC - Код на материала за консервиране - Контактният/те 

консервант/и, приложени към изделието, което е било опаковано, директно след 

почистване и сушене, които се използват за предотвратяване или възпрепятстване 

на корозия или влошаване на качествата на опакованото изделие. Прилагането, 

използването или отстраняването на контактните консерванти няма да повреждат 

изделието или да повлияят на неговото функциониране / Стойност:ZZ -Специално 
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изискване – Вж. специфичните инструкции или чертежи, осигурени заедно с 

изделието/N; 

WRAP/MC - Код на материал за амбалаж - Гъвкав листов материал, 

използван за защита на изделието в опаковката/ Стойност:ZZ - Специално 

изискване – Вж. специфичните инструкции или чертежи, осигурени заедно с 

изделието/N; 

PKG/CC - Код на категорията на опаковката - Четирицифрен код 

осигурява средство за точно дефиниране на характеристиките на изделието, което 

се опакова с оглед на следните негови атрибути: Първите две позиции - 

Химичните и физически характеристики на изделието, които трябва да се вземат 

предвид при избора на подходящ метод на запазване. Трета позиция - Теглото, 

размера и не-експлоатационни характеристики на чупливост на изделието, които 

трябва да се вземат предвид при избора на подходящи характеристики твърдост 

на опаковката. Четвърта позиция - Изисквания към консерванта/ Стойност:ZZZZ - 

Над 10 lbs.  независимо от размера.  Всякаква степен на чупливост Z.  Всякакво 

тегло, всякакви размери.  По-малко от 85 G’S; 

PKG/DAC - номер за идентификация на кода за органа по проекта за 

опаковката - Пет-цифров NCAGE код, присвоен в съответствие с каталожното 

ръководство H4/H8, който идентифицира органа по проекта за опаковката; 

CUSH - Код за помощни и постелъчни материали - Помощни 

материали или устройства, използвани за абсорбиране и разсейване на енергията 

от шок и вибрации, които адекватно ще защитават компонентите на 

съдържанието и опаковката от физически повреди по време на превоза и 

съхранението / Стойност:ZZ - Специални изисквания; 

THK - Кодове за дебелина на омекотителите или постелъчните 

материали- Дебелината на материалите, използвани за омекотяване на 

опакованото изделие./ Стойност:Z - Специални изисквания; 

UNIT/CNTR (Код на единица контейнер) - Код, който идентифицира 

контейнера, използван да поеме определеното количество единични опаковки/ 

Стойност:ZZ - Специални изисквания; 

PDSC (Код на източника за данните за опаковката) - Код, който 

идентифицира източника, от който данните за опаковката, вкл. теглото на 

единица опаковка и съответната кубатура, са получени, заб.: задължително поле/ 

Стойност: A Записът с данни за опаковката съдържа данни, които не отговарят на 

текущите формати MIL-STD-2073-1C/D ; 

UNT/PCK/WT (тегло на единица опаковка) - Действителното тегло на 

единица опаковка от 0,1 фунт до 9,999.9/N При изделия над 9,999.9 фунта, 

първата позиция ще съдържа код ―A‖, ―B‖, или ―C‖ и цифри на последните 4 

позиции/ Стойност: 5360; 

UNT/PCK/SIZE (Размер на единица опаковка) - Действителните външни 

размери от 0.1 инча, подадени в следния ред: дължина, ширина и дълбочина. Ако 

размерът на единицата пакет е по-голям от 999.9 инча, тогава ще има ―X‖ на 

първата позиция, а последните три позиции ще покажат дължината в инчове, с 

приблизителност до инч/ Стойност: 030601380067; 

UNT/PCK/CUBE (Кубатура на единица опаковка) - Действителната 

кубатура на единица опаковка с точност до 0,001 куб.фута до 9,999.999 куб.фута. 
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Ако кубатурата на единица опаковка е по-голяма от 9,999.999 куб.фута, тогава ще 

има ―X‖ на първата позиция, а последните шест позиции ще покажат кубатура във 

футове с точност 1 куб.фут/ Стойност: 16005000. 

 
1.5. Информация за доставчика 

 

 
 

CAGE Code (Код на търговски и държавни организации) 

Код се присвоява на: 
 

1. Държавни агенции/организации, които контролират проектите и 

контролират разработката/спазването на държавните спецификации и/или 

стандарти. 

2. Фирми – производители на материални средства. 

3. Фирми – търговци на материални средства. 

4. Фирми – предоставящи услуги, научни организации и др. 
 

/Стойност:99999 - Кода за боеприпаси на Министерството на отбраната на САЩ, 

присвояван и разпространяван от Управлението за характеристики и тахономия 

на Службата за материално-техническо осигуряване на отбраната на САЩ; 

STATUS: Код, който отразява състоянието на статуса на производителя/ 

Стойност: A - Активен.  Фирмата е действаща в настоящия момент; 

TYPE: A Код, който показва дали NCAGE кодът е производител или не е 

производител на САЩ или НАТО; 

CAO (Код на административната служба по договорите): Шест позиционен 

код за адрес на организацията на Министерството на отбраната на САЩ 

(DODAAC), идентифициран като Административна служба по договорите (CAO), 

когато се отнася до името и адреса на Регионалната административна служба по 
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договорите за отбрана (DCASR)/ Стойност:  S2303A - Телефон на CAO DCMAO 

Detroit (313)226-5400 McNamara Federal Bldg.  DSN: 346-5400 477 Michigan Ave.; 

ADP (Автоматизирана обработка на данните) Код на точка: Шест 

позиционен код на адреса на организация на МО на САЩ (DODAAC) за 

идентификация на точката за автоматична обработка на данните за приложимата 

административна служба по договорите; 

Код за размер на бизнес: Код, записан в главния файл с данните за NCAGE 

кодовете, който показва броя наети служители в даден бизнес или корпоративен 

комплекс/ Стойност:    A - Под 500 служители; 

Първичен бизнес: Код, който обозначава категорията на бизнеса на 

NCAGE кода/ Стойност:G - Фирма за услуги; 

Бизнес, притежаван от жена: Този код показва дали бизнесът се 

притежава от жена или не. Фирмата трябва да се притежава, контролира или 

управлява 51% от жена, за да получи това обозначение/ Стойност:N - Не 

представлява бизнес, притежаван от жена; 

SIC (Стандартизиран индустриален код за класификация на дейността 

на фирмата) - Този код е правителствен индекс, използван за идентификация на 

бизнес организация и показва функцията и линията на бизнеса, в който е 

ангажирана фирмата. Първото появяване на този код винаги е първичен, а всеки 

следващ - второстепенен по значение. Кодовете се съдържат в Наръчника за 

стандартни кодове за класификация на промишлеността и могат да се намерят 

чрез U. S. Government Printing Office, Washington, DC 20402/ Стойност: 5141,2,3,5. 
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1.6. Информация за характеристиките на материалните средства  

 

 
 

 

Този екран позволява на потребителите да разглеждат характеристиките на 

дадено изделие, свързано с един СНН, Справочен номер или справка. 

 

Код на основните изисквания (MRC): Код, присвояван на всяко различно 

одобрено изискване. MRC служи за идентификация на характеристиките на 

изделието, дефинирани от изискването. Терминът "Код на основното изискване" е 

синоним на термина "Код на първичния адрес" (PAC). 

Формулировка на изискване: Всяка формулировка на изискване трябва да 

показва условията и ограниченията, при които трябва да се формулират 

характеристиките.  

Отговор в свободен текст: Отговорът в свободен текст се състои от 

стойността на специфичните характеристики заедно с достатъчно думи, 

съкращения или символи, които да се свързват със стойноста на търсените 

характеристики в съответното изискване. 
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1.7. Чертежи, снимки и друга визуална информация за материалните 

средства 
 

 
 

Снимките и/или чертежите не са на конкретното изделие, а са 

типови/базови за него и подобните му. 

 



1.8. Архивна информация за материалните средства 

 

 
 

Това е информация, която се поддържа в системата за прекратени поради 

някаква причина СНН (излезли от употреба, спрени от производство и т.н.) за 

справочни цели. 

 

INC (КОД НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕ): Пет-цифрен номер, 

присвояван от DLIS на всяко Одобрено наименование на изделие. На имената, 

които се различават от Одобрените имена присвоява Код на наименование на 

изделие 77777. Този код ще бъде включен в данните от DLIS, когато 

Наименованието на изделието е различно от Одобреното наименование на 

изделието/ Стойност: 21287 - Патрон,81 мм; 

ISC (КОД ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕ): Едно-символен 

буквен или цифров код, отразяващ решението за стандартизация на органа по 

стандартизация / Стойност: 2 - Изделие, оторизирано за доставка, което е било 

включено в проучване за редуциране на изделията и което първоначално не заменя 

изделие, неоторизарон за доставка. Освен това, при общите взаимовръзки, изделие 

с Код 2 има връзка с изделие с Код 1; 

DML (КОД ЗА ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ): Едно-символен буквен код, 

идентифициращ изделията, изискващи демилитаризация и типа на изискваната 

демилитаризация, а също така идентифицира които изделия не изискват 

демилитаризация / Стойност:  B - MLI -- Не се изисква демилитаризация. При 

снемане от въоръжение се изисква Контрол за сигурност на търговията (TCS); 
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CC (Контролен код): Едно символен буквен код, избран от управляващите 

ALC, като се осигуряват инструкции при прегрупиране и диспозиция / Стойност:   

N - Изделието няма критични характеристики като допуск, ограничения за размери 

или приложение. Не са определени ядрено усилени свойства на изделието 

(невалидно като входни данни). 

PMI - Код, определящ наличие на скъпоценни метали в материалното 

средство/ стойност: А – не съдържа скъпоценни материали; 

DATE CANCELLED - Действителната дата, на която NIIN е отменен от 

използване. 
 

Останалите кодове са обяснени по-горе  в т. 2.1.1. ―Информация, свързана с 

управление на материалните средства‖ 

 

1.9. Приложение на NSN в няколко крайни изделия 

 

 
 

От примера се вижда, че един Стоков номер по НАТО може да намира 

приложение в няколко мащабни изделия. Логистичната нужда определя неговото 

приложение, независимо дали се ползва от един вид ВС или от всичките 

едновременно. 
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2. Ред за привързване на видовете материални средства към СНН: 

 

- Всички новопостъпващи в складовете материални средства е 

необходимо да имат присвоен Стоков номер по НАТО, който да се 

съдържа в съпътстващата документация при тяхното приемане; 

- За наличните в складовете материални средства, които нямат Стокови 

номера по НАТО, е необходимо логистичните органи да изготвят 

дългосрочен план-график за извършване на кодификация, в зависимост 

от тяхното количество, перспективност в дългосрочен аспект, 

необходимост от евентуални нови доставки и др. 

ІV. ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА 

 1. Връзка на Националната кодификационна система с 

Кодификационната система на НАТО и поддържане на оперативна 

съвместимост със страните-членки на НАТО чрез Групата на националните 

директори по кодификация на НАТО - AC/135; 

- Периодична актуализация на Базата данни на НАТО със справочни 

данни за отбранителните продукти и техните доставчици - NMCRL; 

- Периодична актуализация на софтуерния кодификационен инструмент в 

съответствие с изискванията и процедурите за обмен на технически 

транзакции с Кодификационната система на НАТО. 

 2. Връзка между Националната кодификационна система и българската 

отбранителна промишленост за разширяване на възможностите за тяхното 

участие в международни програми, търгове и доставки за въоръжените сили 

на страни-членки и партньори на НАТО. 

- Включване в Базата данни на НАТО - NMCRL като възможност за 

маркетинг на българските отбранителни продукти; 

- Участие в многонационални програми за снабдяване, инфраструктурни 

проекти, електронни търгове и др. на Агенцията за материално-

техническо осигуряване на НАТО - НАМСА; 

- Участие на български фирми в търгове, организирани от Сухопътните 

войски на САЩ в Европа. 

V. СНЕМАНЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИЕ 

 Връзка между Националната кодификационна система и Агенцията за 

продажба на излишно имущество - кодификация на излишното имущество и 

чрез Стоковите номера по НАТО - участие на стоковата борса на НАТО за 

изделия втора употреба. 

Изготвяне на списък (от логистичните органи) с изделията, които остават в 

резултат на разкомплектоване на системите въоръжение и техника, с цел тяхната 

кодификация за последваща утилизация в страната или чужбина като изделия 

втора употреба. 
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VІ. ОБУЧЕНИЕ НА КОДИФИКАТОРИ И НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА 

КОДИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Публикуване на основни процедури и документи в интернет страницата на 

Министерството на отбраната на РБ и създаване на връзка/препратка към сайтове 

на Националните кодификационни бюра на страни-членки на НАТО, Групата на 

националните директори по кодификация на НАТО - AC/135 и Агенцията за 

материално-техническо осигуряване на НАТО - НАМСА. 

2. Организиране на конференции, семинари и работни срещи; 

3. Участие на представители на Националната кодификационна система в 

лекционните програми за обучение на слушателите от Военна академия; 

4. Публикуване на Справочник на българските доставчици в НАТО; 

5. Създаване на он-лайн система в помощ на потребителите на 

кодификационната информация - най-често задавани въпроси и отговори, понятия 

и термини в областта на кодификацията; 



Приложение 

 

ОСНОВНИ ДАННИ ПО СЕГМЕНТИ , ИЗПОЛЗВАНИ В ИНФОРМАЦИОННАТА 

СИСТЕМА ПО ЛОГИСТИКА НА САЩ 
 

Сегмент A - Идентификационни данни - този сегмент идентифицира изделията в най-широк 

смисъл. Какво представлява изделието, кога е въведено в системата, какви специални или критични 

характеристики може да има.  

•Федерално ръководство за идентификация на изделията 

•Код на наименование на изделие (INC) 77777 

•Код за критични характеристики (CRTL-CD) 

•Идентификация на изделие (II) 

•Код за причините за използване на Справочен/частично-описателен метод (RPDMRC) 

•Код на демилитаризация (DEMIL) 

•Национален номер за идентификация на изделие (NIIN) 

•Код-индикатор на рискови материали (HMIC) 

•Код за електростатичен разряд/електромагнитни смущения (ESD/EMI) 

•Код-индикатор за скъпоценни метали (PMIC) 

•Код за техника за автоматизирана обработка на данни (ADPEC) 

 

Сегмент B - Данни за потребителя - показва коя военна или гражданска агенция, служба или вид 

ВС, страна-членка на НАТО или чужда държава имат интерес към посочения NSN. 

PICA (Орган за първичен контрол на инвентар) 

SICA (Орган за вторичен контрол на инвентар) 

A—СВ 

C—Брегова охрана 

F—ВВС 

N—ВМС 

M—Морска пехота 

O, W, Y, and Z — НАТО 

T—Чуждестранни военни продажби - FMS 

G—GSA 

R—NWS 

S—NSA 

Q—DODDS 

D—DLA 

V—VA 

•Код за метод на аквизиция (AMC) 

•Допълнителен код за метод на аквизиция (AMSC) 

•Код за поддръжка на не-консумативни материали (NIMSC) 

•Код за управление на изделия (IMC) 

•Орган, отговорен за кода за управление на изделията (IMCA) 

•Код за ремонт в складови условия (DSOR) 

•Код за оторизирано сътрудничество (SUPP-COLLAB) 

•Код на оторизиран приемател (SUPP-RECEIVERS) 

•Код за консултация по аквизицията (AAC) 

 

Сегмент C - Данни за справочния номер - съдържа информация за производителя и справочния 

номер на изделието. Допълнителни кодове към Справочния номер дават информация дали това е 

чертожен номер или остаряло изделие, военна спецификация или граждански стандарт и др. 

•Справочен/чертожен номер 

•Код на търговски и правителствени организации (CAGE) 

•Код за категорията на Справочния номер (RNCC) 

•Код за вариация на Справочния номер (RNVC) 

•Код за наличност на документация (DAC) 

•Код за справка за действието на Справочния номер (RNAAC) 

•Код за формата на Справочния номер (RNFC) 
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•Код за статута на Справочния номер (RNSC) 

•Код за аргументация за използването на Справочния номер (RNJC) 

•Код за обозначаване на вид ВС/Агенция (SADC) 

•Код за рискови условия (HCC) 

•Списък с данни за безопасност на материалните средства (MSDS) 

 

Сегмент E – Стандартизационни данни - съдържа информация дали на един NSN е бил извършван 

преглед за ненужно дублиране в системата при използване на изделия за многократно използване. 

•Код за стандартизация при кодифицирането на изделията (ISC) 

•Първоизточник на решението за стандартизация 

•Дата на стандартизация 

•Код за състоянието на NIIN. 

 

Сегмент H - Данни за управление на материалните средства - информация за заявяване за 

закупуване, финансово управление и други управленчески данни. 

- Данни за управление 

•Дата, ефективна, за логистично действие (EFF-DT) 

•Код на основна организационна единица (MOE) 

•Код за консултация по аквизиция (AAC) 

•Източник на доставка (SOS) 

•Единица на разпространение (IU) 

•Стойност в долари, единична цена (U-PRICE) 

•Количество за единица опаковка (QUP) 

•Код за контролиран инвентар (CIIC) 

•Код за съхранение на склад (SLC) 

•Код за ремонтопригодност (REP) 

•Контрол на управлението (MGMT CTL) 

•Код на прилагащия вид ВС (USC) 

- Данни за използваните фразови съчетания - Попълват се при серия от фрази, използвани в списъка 

с Данни за управление, за да се обозначат изменения и/или взаимовръзки между NSN и 

информативен тип данни (напр. номер на технически документ, количествено изражение). Някои от 

тези кодове идентифицират отношения на Взаимозаменяемост&Заместваемост между всеки свързан 

NSN и основното изделие от Фамилията. 

•Код на фраза (PC) 

•Данни към кода на фразата 

•Код за да се прескочи на друг код (JTC) 

•Код на ред за използване (OOU) 

 

Сегмент F – Взаимозаменяемост и заместваемост (I&S) - Ако е било взето решение за I&S, този 

сегмент съдържа съответната информация. Тя ще включва различни взаимовръзки към други 

изделия, документи или условия за управление на материалните средства.  

•Свързани NSN/PSCN 

•Код за статус на NIIN 

•Код за взаимовръзки на I&S 

 

Сегмент G & W – Данни за товарни дейности и опаковка - След като NSN бъде присвоен, органът 

по управление на материалното средство довършва прегледа и установява допълнителни критерии, 

в които включва изисквания за товарна дейност и опаковка. Тези сегменти осигуряват данни по 

отношение на метода на спецификациите, свързани с превоз и опаковка на изделията за доставка. 

Органът по кодификация за всеки вид ВВС/Агенция решава самостоятелно тези изисквания в 

съответствие с други федерални и правителствени разпоредби. 

•Национална класификация на моторните товари 

•Единен код за товарни дейности 

•Код за рискови материали 

•Тип товар 

•Специална обработка 

•Въздушни стоки. 
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Сегмент M - Технически характеристики в чист текст - Този сегмент показва входните данни в 

кодиран формат на структурата на военните стандартни изделия, известен още като Кодирани 

характеристики.  

•Код на основните изисквания (MRC) 

•Вторично кодиране на адреса (SAC)/ Идентифицирано 

•Код на режима 

•Стойност на кодирания отговор. 

 

Сегмент V - Технически характеристики в кодиран вид - Сегмент М не е сегмент с входни данни, а 

се генерира от FLIS. Този сегмент подава лесни за разчитане декодирани характеристики от 

кодираните характеристики на Сегмент V. FLIS транслира кодирания език и изброява изискванията 

към характеристиките и дава отговор в чист текст. 

•Код на основните изисквания (MRC) 

•Дефиниране на изискване 

•Отговор в чист текст. 

 

Сегмент Z - Бъдещи данни - Тази група от данни е резултат от транзакциите за поддръжка, които 

подават задължителна ефективна дата за предприемане на определено действие. Необходимите 

промени ще се извършат на предварително определена бъдеща дата, която зависи от транзакцията и 

от използването на изделието.  

•Ефективна дата на изпълнение (EFF-DT) 

•Код-идентификатор на първичен документ (PRI-DIC) 

•Код-идентификатор на оригинален входящ документ (ORG-DIC) 

•Код на иницииращия орган. 

 

Сегмент K - Отмяна на данни - Този сегмент показва, че определено изделие вече не е активно във 

FLIS. Това се случва в края на жизнения цикъл на един Стоков номер по НАТО, ако е било взето 

решение, че този номер вече не е необходим в системата на FLIS. Архивна информация остава в 

Сегмент К, известна като отменени данни. Тази отмяна се извършва след консултации с 

заинтересованите страни. 

•Посочва се, че NIIN не е активен 

•Ефективна дата (EFF-DT) 

Статус на •NIIN 

•Заместващ NSN 

•Критични елементи от данни (DEMIL, ESDC, HMIC и др.) 

•Първоначални SOS. 


