
Приложение 1 

 
 

КАТЕГОРИИ ОТ СПИСЪКА НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА 

ML 1 
Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 
mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално проектирани за тях компоненти 

ML 2 
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 
12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално проектирани за тях 
компоненти 

ML 3 Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално проектирани за тях елементи 

ML 4 
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и 
принадлежности за тях, както следва, и специално проектирани за тях елементи 

ML 5 

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване 

за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално проектирано за военна употреба, както и 

специално проектирани за него компоненти и принадлежности 

ML 6 Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях 

ML 7 
Химични вещества, биологични агенти, вещества за борба с масови безредици, радиоактивни материали и 

свързаните с тях оборудване, компоненти и материали 

ML 8 

Енергетични материали и свързаните с тях вещества: взривни вещества, ракетно гориво, пиротехнически 

състави, окислители и техните смеси, свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, добавки, 

прекурсори 

ML 9 
Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности, 

компоненти и други надводни съдове 

ML 10 

Летателни апарати, летателни апарати, по-леки от въздуха, безпилотни летателни апарати, двигатели за 

летателни апарати и оборудване за летателни апарати, свързано с тях оборудване и компоненти, специално 

проектирани или модифицирани за военна употреба 

ML 11 
Електронно оборудване, „космически летателни апарати“ и компоненти, които не фигурират другаде в Общия 

списък на оръжията на ЕС, както следва 

ML 12 
Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и 

специално проектирани компоненти за тях 

ML 13 Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти 

ML 14 

Специализирано оборудване за бойно обучение или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално 

проектирани за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, изброено в ML1 

или ML2, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях. 

ML 15 
Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално проектирано за 

военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него 

ML 16 
Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално проектирани за изделията, изброени 

в ML1— ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 или ML19 

ML 17 Друго оборудване, материали и библиотеки, както следва, и специално проектирани компоненти за тях 

ML 18 Оборудване за производство и компоненти 

ML 19 
Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или противодействие и 

опитни образци, както следва, и компоненти, специално проектирани за тях 

ML 20 
Криогенно и „свръхпроводимо“ оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти и 

принадлежности за него 

ML 21 Софтуер 

ML 22 Технология 
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