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1  Предмет на наръчника 

Настоящият наръчник съдържа разпоредби за използване на товарителницата за 
превоз на товари във вътрешно съобщение (обр. КПМ-Т). Той е предназначен за 
служителите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и неговите клиенти. 

2  Обсег на приложение 

Настоящият наръчник важи за пратки, превозвани от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
във вътрешно съобщение на територията на Република България, внос и износ през 
пристанища на страната, като условията и реда за изпълнението им са 
регламентирани в Закона за железопътния транспорт и Наредба № 44 за превоз на 
товари с железопътен транспорт в Република България. При осъществяване на 
горепосочените превози страните използват товарителница, съгласно образец по 
Приложение 1 към настоящия наръчник.  

3. Заплащане на разноските

3.1.  Списък на разноските - списъкът на разноските за свързани с превоза услуги,  
добавъчни такси и други са предмет на тарифите на превозвача. 

3.2. Забележки за заплащане на разноските 
Разноските се заплащат съгласно посочените по-долу забележки.  

Когато превозвачът установи, че в товарителницата липсва информация за заплащане на 
разноските, че тя не съответства на другите данни в товарителницата или че вследствие на 
това, намерението на изпращача не е еднозначно, той трябва да информира за 
констатираните несъответствия изпращача. Ако последният не допълни или не коригира 
товарителницата или ако той вече не може да бъде намерен, всички разноски се поемат от 
изпращача. 

Код 1. Изпращачът предплаща превозната цена и допълнителните такси, възникнали в 
отправната гара. Всички допълнителни такси, за които по време на превоза и/или в 
получаващата гара е възникнало основание за начисляването им, се заплащат от получателя. 

Код 2. Превозните цени и посочените допълнителни такси се заплащат централно. 
Възникналите допълнителни такси, непредвидени в договора за централно плащане: 
- в отправната гара, се заплащат от изпращача при приемането за превоз; 
- по време на превоза и/или в получаващата гара се заплащат от получателя. 

4. Товарителница на хартиен носител - Образец
Товарителницата е разработена в съответствие с изискванията на „Закона за
железопътния транспорт”. Образецът на товарителницата КПМ-Т се съдържа в
Приложение 1 към настоящия наръчник. Товарителницата се състои от пет части /5
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номерирани листа/, със следното предназначение: 

Лист 
Получател на листа № Наименование 

1 Оригинал на 
товарителницата /част 
първа/ 

Получателя 

2 Товарно писмо /част 
втора/ 

Превозвача - в получаващата гара 

3 Разписка за получаване 
/Митница /част трета/ 

Митницата или превозвача - в получаващата 
гара, в случаите, когато пратките не са под 
митнически контрол 

4 Дубликат на 
товарителницата /част 
четвърта/ 

Изпращача 

5 Кочан на изпращане 
/част пета/ 

Превозвача – в отправната гара 

Когато товарителницата се изготвя на принтер (съдържание и структура на 
формуляра), трябва да се съблюдават следните условия: 

- цвят на мастилото: съгласно образеца, или черен; 
- съдържание: никакво отклонение от образеца; 
- формат и изображение: възможно най-малки отклонения от образеца; 
- хартия: подходяща за използвания принтер. 

5 Пояснения по съдържанието на товарителницата 

Поясненията по съдържанието на товарителницата КПМ-Т са предмет на Приложение 
2 към настоящия наръчник. 

6. Електронна товарителница - Принцип

Товарителницата, включително и дубликатът й, могат да се изготвят под формата на 
електронен запис на данни, който може да се трансформира в четими писмени знаци. 
Използваните технологии за запис и обработка на данните трябва да са равностойни 
във функционално отношение, особено що се отнася до доказателствената сила на 
товарителницата, изготвена по този начин.  
Електронната товарителница се признава от страните като валидна форма на превозния 
договор, като същата има еднаква доказателствена сила с товарителницата на хартиен 
носител. 
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7. Споразумение за електронен обмен на информация при вътрешни железопътни
превози на товари.

Превозвачът и клиентът постигат съгласие, относно прилагането на електронна 
товарителница, както и относно начина на обмен на съобщенията, и начина на обмен 
на данните от електронната товарителница. 

8. Смесена система

Смесената система се прилага в случаите, когато електронната товарителница не
може да бъде приложена едновременно във всички гари по пътя на превоза,
обслужвани от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. При смесената система на
документиране на превозния договор се позволява последователната употреба на
различни носители на данни (товарителница на хартиен носител, електронна
товарителница, разпечатка), отнасящи се за една и съща пратка. В случай на
противоречие, най-старите данни се ползват с предимство пред най-новите. Няма
противоречие, когато данни се допълват впоследствие или се променят по взаимно
съгласие на страните по договора за превоз.

9. Разпечатки

В случай на нужда електронната товарителница се отпечатва на хартиен носител.

Разпечатките отговарят на образеца на товарителницата на хартиен носител при
следните условия:

а) Цвят на мастилото: съгласно образеца или черен;

б) Съдържание:

Всички данни, съдържащи се в електронната товарителница в момента на 
разпечатването й, до които правоимащият на разпечатка има право на достъп за 
четене, както и следните данни: 

- Забележка: “Оригинална разпечатка на електронната товарителница със същата 
доказателствена сила като товарителницата на хартиен носител – дата на 
разпечатването - издадена от……..…(превозвач)”, 

- Забележка: “Копие”, ако в случай на загубване или повреждане на оригиналната 
товарителница трябва да бъде направена допълнителна разпечатка, 
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- Наименование на разпечатката; 

в) Формат и изображение: колкото е възможно по-малко отклонения от образеца. 
Може да се откажете от отпечатването на позиционните обозначения вътре в някои 
полета; 

г) Хартия: подходяща за използвания принтер;  

Разпечатките на принтер, отговарящи на горните разпоредби, се признават от 
страните по договора за превоз като равностойни на товарителницата на хартиен 
носител. 

Разпечатките от принтер се предават служебно на партньорите, които не са свързани с 
информационната система. Свързаните с тази система партньори ги получават при 
поискване. 

Разпоредбите, които се прилагат за образеца и обработката на товарителницата на 
хартиен носител в случай на допълнителни нареждания, указания и рекламации, 
важат също така и за разпечатките на принтер. В случай, че присъединен към 
системата изпращач, при използването на електронната товарителница, работи със 
стоков акредитив, той трябва да изиска разпечатка на електронната товарителница за 
да я представи в банката си.  

10. Преходни и заключителни разпоредби

10.1 Влиза в сила: Настоящият Наръчник влиза в сила на 1ви юли 2014 г. 

 10.2 Преходни разпоредби: Товарителница обр. КПМ-Т ще се прилага в гари, с 
въведена „Система за управление и планиране на ресурсите” (СУПР) в „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД. Товарителници обр. КП-М и КПМР-П могат да се прилагат, до изчерпване 
на наличните количества, от гари без въведена СУПР, след което ще се прилага 
товарителница обр. КПМ-Т. 

11. Приложения

Приложение 1 - Образец на товарителница КПМ-Т  
Приложение 2 - Пояснения по съдържанието на товарителница обр. КПМ-Т 
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26 Товарителница за товар КПМ-Т
Товарителница за вагон КПМ-В

8
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3

1

5

6

4 Получател (име, адрес)

Изпращач (име, адрес)

№ по ДДС/ЕИК

Подпис:

№ по ДДС/ЕИК

Е-mail

Тел.

Факс

Е-mail

Тел.

Факс

9

Бележки на изпращача

Обозначение на превоза

Документи приложени от изпращача

271 ХДа се попълни от изпращача Да се отбележи с кръстче необходимото

10 Място на доставка

Получаваща гара

1211 16 17

Място на приемане

Отправна гара

18 Вагон №
Шабло.Тара Оси Товароспособност Собственост13 Търговски условия 14

15 Бележки за получателя 19 Заплащане на разноските:

Маса определена 
от превозвача

Маса обявена от 
изпращача

2423 NHM код22 RID21 Извънгабаритна пратка   ДА20 Наименование на товара

25 Пломби на изпращача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

Пломби на превозвача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

99 Бележки на митницата

Превозен маршрут

Констативен протокол (№, дата и гара на съставяне)

Удължаване на срока за доставка

Код От До Гара

Идентификационен номер на пратката
Страна Код на отправна гара

№ на изпращане Код на превозвач

Дата, подпис на получателя

№ и дата на пристиганеПревозвач по договор (име, адрес)

Бележки на превозвача Други превозвачи Участък (от гара до гара) Категория на превозвача

Оригинал

1 Предаване (дата и час)

Разписка за получаване

А

47 50

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноскиОт гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Код  Начин на плащане Начин на плащане

От гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Начин на плащане Начин на плащане

Б

49

30

31

32

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

62

58

60

61

59

62

58

60

61

59

29

40

48

41

42 44

43 45 46

40

48

41

42

43

44

45

47

46 49

50

34

36

37

38 3935

33

Превозът на 
товари се 
подчинява на 
Закона за  
железопътния 
транспорт в 
Република 
България,  
Наредба № 44 за 
превоз 
на товари с 
железопътен 
транспорт, 
общите условия 
за превоз и 
тарифите на 
превозвача. 

Превозът на 
вагони се 
подчинява на 
съответните 
договорни 
условия на 
превозвача. 

51

52

51

52

ТМ

Км

ТМ

Км

ТаксаКод  Такса

Код  Такса Код  Такса

28

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноски

Валута 2

Валута 2

Място и дата на изготвяне27

Приемане: ден, месец, час

Датен печат

Гара:

ЕЦ

ЕЦ
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271 ХДа се попълни от изпращача Да се отбележи с кръстче необходимото

10 Място на доставка

Получаваща гара

1211 16 17

Място на приемане

Отправна гара

18 Вагон №
Шабло.Тара Оси Товароспособност Собственост13 Търговски условия 14

15 Бележки за получателя 19 Заплащане на разноските:

Маса определена 
от превозвача

Маса обявена от 
изпращача

2423 NHM код22 RID21 Извънгабаритна пратка   ДА20 Наименование на товара

25 Пломби на изпращача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

Пломби на превозвача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

99 Бележки на митницата

Превозен маршрут

Констативен протокол (№, дата и гара на съставяне)

Удължаване на срока за доставка

Код От До Гара

Идентификационен номер на пратката
Страна Код на отправна гара

№ на изпращане Код на превозвач

Дата, подпис на получателя

№ и дата на пристиганеПревозвач по договор (име, адрес)

Бележки на превозвача Други превозвачи Участък (от гара до гара) Категория на превозвача

Разписка за получаване/
Митница

3 Предаване (дата и час)

Разписка за получаване

А

47 50

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноскиОт гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Код  Начин на плащане Начин на плащане

От гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Начин на плащане Начин на плащане

Б

49

30

31

32

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

62

58

60

61

59

62

58

60

61

59

29

40

48

41

42 44

43 45 46

40

48

41

42

43

44

45

47

46 49

50

34

36

37

38 3935

33

Превозът на 
товари се 
подчинява на 
Закона за  
железопътния 
транспорт в 
Република 
България,  
Наредба № 44 за 
превоз 
на товари с 
железопътен 
транспорт, 
общите условия 
за превоз и 
тарифите на 
превозвача. 

Превозът на 
вагони се 
подчинява на 
съответните 
договорни 
условия на 
превозвача. 

51

52

51

52

ТМ

Км

ТМ

Км

ТаксаКод  Такса

Код  Такса Код  Такса

28

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноски

Валута 2

Валута 2

Място и дата на изготвяне27

Приемане: ден, месец, час

Датен печат

Гара:

ЕЦ

ЕЦ
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26 Товарителница за товар КПМ-Т
Товарителница за вагон КПМ-В

8

7

2

3

1

5

6

4 Получател (име, адрес)

Изпращач (име, адрес)

№ по ДДС/ЕИК

Подпис:

№ по ДДС/ЕИК

Е-mail

Тел.

Факс

Е-mail

Тел.

Факс

9

Бележки на изпращача

Обозначение на превоза

Документи приложени от изпращача

271 ХДа се попълни от изпращача Да се отбележи с кръстче необходимото

10 Място на доставка

Получаваща гара

1211 16 17

Място на приемане

Отправна гара

18 Вагон №
Шабло.Тара Оси Товароспособност Собственост13 Търговски условия 14

15 Бележки за получателя 19 Заплащане на разноските:

Маса определена 
от превозвача

Маса обявена от 
изпращача

2423 NHM код22 RID21 Извънгабаритна пратка   ДА20 Наименование на товара

25 Пломби на изпращача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

Пломби на превозвача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

99 Бележки на митницата

Превозен маршрут

Констативен протокол (№, дата и гара на съставяне)

Удължаване на срока за доставка

Код От До Гара

Идентификационен номер на пратката
Страна Код на отправна гара

№ на изпращане Код на превозвач

Дата, подпис на получателя

№ и дата на пристиганеПревозвач по договор (име, адрес)

Бележки на превозвача Други превозвачи Участък (от гара до гара) Категория на превозвача

Дубликат

4 Предаване (дата и час)

Разписка за получаване

А

47 50

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноскиОт гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Код  Начин на плащане Начин на плащане

От гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Начин на плащане Начин на плащане

Б

49

30

31

32

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

62

58

60

61

59

62

58

60

61

59

29

40

48

41

42 44

43 45 46

40

48

41

42

43

44

45

47

46 49

50

34

36

37

38 3935

33

Превозът на 
товари се 
подчинява на 
Закона за  
железопътния 
транспорт в 
Република 
България,  
Наредба № 44 за 
превоз 
на товари с 
железопътен 
транспорт, 
общите условия 
за превоз и 
тарифите на 
превозвача. 

Превозът на 
вагони се 
подчинява на 
съответните 
договорни 
условия на 
превозвача. 

51

52

51

52

ТМ

Км

ТМ

Км

ТаксаКод  Такса

Код  Такса Код  Такса

28

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноски

Валута 2

Валута 2

Място и дата на изготвяне27

Приемане: ден, месец, час

Датен печат

Гара:

ЕЦ

ЕЦ
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26 Товарителница за товар КПМ-Т
Товарителница за вагон КПМ-В

8

7

2

3

1

5

6

4 Получател (име, адрес)

Изпращач (име, адрес)

№ по ДДС/ЕИК

Подпис:

№ по ДДС/ЕИК

Е-mail

Тел.

Факс

Е-mail

Тел.

Факс

9

Бележки на изпращача

Обозначение на превоза

Документи приложени от изпращача

271 ХДа се попълни от изпращача Да се отбележи с кръстче необходимото

10 Място на доставка

Получаваща гара

1211 16 17

Място на приемане

Отправна гара

18 Вагон №
Шабло.Тара Оси Товароспособност Собственост13 Търговски условия 14

15 Бележки за получателя 19 Заплащане на разноските:

Маса определена 
от превозвача

Маса обявена от 
изпращача

2423 NHM код22 RID21 Извънгабаритна пратка   ДА20 Наименование на товара

25 Пломби на изпращача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

Пломби на превозвача (брой, вид, място на поставяне, серия и номера)

99 Бележки на митницата

Превозен маршрут

Констативен протокол (№, дата и гара на съставяне)

Удължаване на срока за доставка

Код От До Гара

Идентификационен номер на пратката
Страна Код на отправна гара

№ на изпращане Код на превозвач

Дата, подпис на получателя

№ и дата на пристиганеПревозвач по договор (име, адрес)

Бележки на превозвача Други превозвачи Участък (от гара до гара) Категория на превозвача

Кочан на изпращане

5 Предаване (дата и час)

Разписка за получаване

А

47 50

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноскиОт гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Код  Начин на плащане Начин на плащане

От гара

До гара

Тарифа

Тарифна позиция

Клас Валута 1 Курс

Начин на плащане Начин на плащане

Б

49

30

31

32

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

62

58

60

61

59

62

58

60

61

59

29

40

48

41

42 44

43 45 46

40

48

41

42

43

44

45

47

46 49

50

34

36

37

38 3935

33

Превозът на 
товари се 
подчинява на 
Закона за  
железопътния 
транспорт в 
Република 
България,  
Наредба № 44 за 
превоз 
на товари с 
железопътен 
транспорт, 
общите условия 
за превоз и 
тарифите на 
превозвача. 

Превозът на 
вагони се 
подчинява на 
съответните 
договорни 
условия на 
превозвача. 

51

52

51

52

ТМ

Км

ТМ

Км

ТаксаКод  Такса

Код  Такса Код  Такса

28

Предплатени превозни разноски Дължими превозни разноски

Валута 2

Валута 2

Място и дата на изготвяне27

Приемане: ден, месец, час

Датен печат

Гара:

ЕЦ

ЕЦ
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”БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

Наръчник за товарителница обр.  КПМ-Т 

Пояснения по съдържанието 
на товарителница обр. КПМ-Т ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пояснения по съдържанието на товарителница обр. КПМ-Т 
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Полета на товарителницата КПМ-Т и съдържание 
Забележки: 
- Ако между изпращача и превозвача не е договорено друго, полета от 1 до 27 се попълват от изпращача. 

- Прекъснатите линии, които ограждат някои полета, означават, че може да се излиза от тях, когато мястото в полето не е достатъчно, като това не трябва 
да пречи на яснотата на данните в съседните полета. 

Ако въпреки това мястото не достига, да се използват допълнителни листове, които стават неразделна част от товарителницата. 

Форматът на допълнителните листове трябва да е като този на товарителницата, а броят им трябва да е равен на броя на листовете в товарителницата. 

Върху допълнителните листове трябва да бъдат отбелязани поне идентификационния номер на пратката, датата на приемане за превоз на товара както и 
данните, за които не е стигнало място в товарителницата. 

Правата за въвеждане и изменения на  данните от даден превозвач, притежава превозвачът, който отговаря за товара.    

Ако изпращачът промени получателя, първоначалният получател губи правото на достъп. Ако получателят посочи друг получател, изпращачът няма 
право на достъп до изменените данни. 

Пояснения към съдържанието на товарителница  обр. КПМ-Т

Компетентните административни власти разполагат също така с право на достъп в рамките на своите компетенции.   

Достъпът бива три вида: чете, въвежда (включва също правото да чете), изменя (включва също правото да въвежда и чете). 

Правото на достъп за четене се осигурява посредством интерфейс или чрез обмяна на съобщения между участниците, съобразно условията на 
споразумението, което са сключили. 

За еднозначно обозначаване на отделните кодове, при писмена кореспонденция трябва да се посочват номерата на полетата. (Пример: код 1 
в поле 7 се обозначава като „Код 7.1”). 

В товарителницата трябва да има препратка към допълнителните листове.

- Статут:  3  =  задължителни данни 
У  =  условни данни (задължителни, ако условието е изпълнено)  
Ф  =  факултативни (препоръчителни) данни

- Данните в полета 7, 8, 13, 14, 32, 33 и 34 се вписват като кодове и отчасти в прав текст. 

- Достъп до данните (електронна товарителница)

Достъп до данните в електронната товарителница се разрешава единствено на участниците, които са страни по въпросния договор за превоз. 

Чете Въвежда Изменя

Изпращач: Име, пощенски адрес (с код на държавата по ISO 3166) , подпис и ако е 
възможно, номер на телефон или на факс (код за автоматично телефонно избиране) 
или е-mail адрес на изпращача. 

-Превозвач 
по договора

Подпис и печат на изпращача -Последващ 
превозвач       
- Получател

2 Ф Код на клиента на изпращача Получател Изпращач

3 Ф Код на клиента на платеца на превозната цена при предплатени превозни 
разноски, ако това не е изпращачът. Ако кодът на клиента липсва, той може да бъде 
вписан от превозвача, ако може да бъде взет от данните в поле 13 или 14. 

Получател Изпращач -Превозвач по 
договора            
-Последващ 
превозвач 
(Кодът се 
добавя. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача.)

Достъп до данните

1

Статут
Позиция 

№

Изпращач

Данни

З
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4 З Получател: Име и пощенски адрес (с код на държавата по ISO 3166-1)  и номер на 
телефон, на факс и е-mail адрес на получателя. Изпращачът посочва освен това и 
регистрационния номер за ДДС на получателя, ако има такъв и ако той е известен на 
изпращача. 

Получател Изпращач -Превозвач по 
договора            
-Последващ 
превозвач 
(Кодът се 
добавя. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

5 Ф Код на клиента на получателя Получател Изпращач

6 Ф Код на клиента на платеца на непредплатените разноски за превоз, ако това не е 
получателят. Ако кодът на клиента липсва, той може да бъде вписан от превозвача, 
ако може да бъде взет от данните в поле 13 или 14. 

Получател Изпращач -Превозвач по 
договора            
-Последващ 
превозвач 
(Кодът се 
добавя. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

Бележки на изпращача, които са задължителни  за превозвача. При използване на  
кодове 1, 2, 6, 7, 8 и 24 да се посочат кодовете и значението им. 

-Превозвач по 
договора

При използването на другите кодове, се посочва само кодът, който трябва да 
бъде допълнен със съответната информация. 

-Последващ 
превозвач 

Код  Бележка 

1  Получателят не е упълномощен да се разпорежда с товара 

2  Упълномощен получател (съгласно митническото право) 

3  Придружител/и … [фамилия/и, име/на] 

4  Маса/ Натоварено тегло в кг … [за вагон-цистерни, които са натоварени, без да са 
почистени, виж подточка 5.4.1.2.2 ,"c") RID] 

5  Телефонен номер за спешно повикване в случай на нередност или на инцидент с 
опасни товари. 

6  Не е разрешено възлагане на превоза на заместващ превозвач. 

7  Натоварване от превозвача.

8  Разтоварване от превозвача. 

9  Договорен срок за доставка: … 

10  Изпълнение на предписанията на административните власти: … [Описание на 
документите, дадени на разположение на превозвача от точно определен официален 
орган или определен в договора за превоз орган и мястото, където

са предадени на разположение на превозвача; документите се посочват по код и 
наименование в товарителницата на хартиен носител и единствено по код в 
електронната товарителница; допълнителна информация за всеки код може да 

бъде вписвана в празно място за добавяне на текст; списъкът с UN/EDIFACT 1001 
кодове се прилага при кодирането на документите] … (допълнителни забележки).

11  Извънгабаритна пратка: … (номер на разрешителното за превоз на всички 
участващи превозвачи / инфраструктурни оператори). 

12  Брой на плоските палети, обозначени с EUR, разменяни в Европейския палетен 
пул.

7

(Кодът се 
добавя. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или на 
указание на 
изпращача или 
получателя.)

Получател ИзпращачУ

у

13  В случай на използване на вагонни мушами, непринадлежащи на превозвача 
(частни): брой, съкратено наименование на собственика и евентуално номера на 
вагонните мушами.
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14  В случай на използване на вагонни мушами на превозвача: брой и номера на 
вагонните мушами, и съкратено наименование на превозвача. 

15    При използване на колани за укрепване, собственост на превозвача:      брой 
колани и съкратено наименование на превозвача. 

16     Други бележки: … (наименование на упълномощения, наименование на 
заместващия превозвач, искане за придружаване на пратката по време на превоза, и 
др.) 
17. Номер на съглавувката с пристанището и наименованието на кораба и рейса му.

18. Опасн товари, опаковани в ограничени количества с обща брутна маса над 8 тона
за вагон или за UTI.

19. Декларирана стойност на товара: посочва се обявената стойност на товара и
валутата. 

Обозначение на превоза: Попълва се за обозначаване на следните превози:

1. За превози между вътрешни гари - Код 1;

2. За износ  през пристанище - Код 2;

3. За внос през пристанище - Код 3;

4. Транзит от пристанище до пристанище - Код 4;

5. От пристанище до митнически склад  - Код 5;

6. От  митнически склад до пристанище  - Код 6;

7. От вътрешна гара до митнически склад - Код 7;

8. От  митнически склад до вътрешна гара - Код 8;

9. При препращане на пратки между две вътрешни гари, когато превозът на
пратката е от внос през гранични гари или от пристанища - Код 9;  

10. Служебни превози по условията на Приложение № 1 от ЕТПТ- Код 10;

8 З -Получател -
Превозвач по 
договора         
-Последващ 
превозвач 
(Кодът се 
добавя. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнителн
о 
разпореждане 
или след 
указание на 
изпращача.) 

Изпращач

10. Служебни превози по условията на Приложение № 1 от ЕТПТ  Код 10;

11. Други - Код 11.

В товарителницата на хартиен носител обозначенията се дават с код и с пълното им 
наименование, а в електронната товарителница - само с код.

Приложения: Изброяват се всички необходими за извършване на превоза 
придружаващи документи, които се прилагат към товарителницата. 

-Превозвач по 
договора

Ако товарителницата е на хартия, посочват се евентуалните допълнителни листове. 
Ако изпращачът използва декларация за опасни товари съгласно Подраздел 5.4.5 от 
RID, този документ се прилага като допълнителен лист. 

- Последващ 
превозвач

В товарителницата на хартиен носител приложенията се дават с код и с пълното им 
наименование, а в електронната товарителница - само с код. 

В поле за свободен текст към всеки код могат да бъдат вписвани допълнителни данни. 
За кодирането на приложенията е меродавен Списъкът на кодовете UN/EDIFACT 
1001.

Място на доставка и гара, обслужваща мястото на доставка съгласно тарифата 
на превозвача.  Посочва се наименованието на мястото на доставка, което може да 
бъде общо разтоварище в получаващата гара или експлоатационен пункт 

(гара, индустриален клон или спирка, ако се различава от получаващата гара), 

( Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача, 
или когато 
приложенията 
бъдат свалени 
/премахнати по 
време на 
превоза.

Изпращач

10 Изпращач

Получател 9

З -Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача 

Получател 

У

или 
получателя.)
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11 Ф Код на мястото на доставка. Ако кодът липсва, той може да бъде допълнен от 
превозвача. 

Получател Изпращач -Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(Добавяне на 
кода. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

12 З Код на гарата, обслужваща мястото на доставка. Международен код  на гарата, 
която обслужва мястото на доставяне на товара. Ако кодът липсва, той може да бъде 
допълнен от превозвача.

Получател Изпращач -Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(Добавяне на 
кода. 
Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

Търговски условия. -Превозвач по 
договора           

Изпращач13 У Получател 

Код  Условие

1  Маршрут … 

2  Транспортен поток … 

3  Превозвачи, на които е възложено осъществяването на превоза, участък, категория

4  Определени гранични гари … (за извънгабаритни превози) 

5  Други поискани условия 

(например, номер на договор EDI,  в случай че се използва електронна товарителница 
или номера на други договори с клиент или тарифи

 -  номерът на договора с клиент /код за централно плащане/ или тарифата, която 
покрива участъка на първия превозвач, които приема стоката е вписан в поле 14)

З 6. Подпис и печат на платеца на превозните разноски, при договор с клиент,
предвиждащи централно заплащане на същите.

Номер на договора с клиента или на тарифа: посочва се номерът на договора с 
клиент или на тарифата. 

Когато в превозът се изпълнява от двама превозвачи се посочва номерът на договора с 
клиент или тарифата, която покрива участъка на първия превозвач, който приема 
стоката. Пред договорите с клиента се поставя 1, а пред тарифите – 2

15 Ф Забележки за получателя: съобщения от изпращача за получателя във връзка с 
пратката. Тези съобщения не са задължителни за превозвача.

Получател Изпращач

 Приемане: място на приемане -  Посочва се наименованието на мястото на 

р
- Последващ 
превозвач          
(Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или  указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

14 Получател Изпращач -Превозвач по 
договора           
- Последващ 
превозвач          
(Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или  указание 
на изпращача 
или 
получателя.)

-Превозвач Изпращач

У

16 З
приемане, което може да бъде общо разтоварище в отправната гара или 
експлоатационен пункт (гара, индустриален клон или спирка, ако се различава от 
отправната гара);

по договора    
-Последващ 
превозвач
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Дата (ден, месец и час) на приемане на товара;                                                                     
Отправна гара - името на отправната гара обслужваща мястото на приемане.

Забележка: в случай че действителното предаване на товара се различава от данните 
на изпращача, превозвачът, който приема товара за превоз, отбелязва това в поле 33 
„Бележки на превозвача”.

- Получател

17 Ф Код на отправната гара, обслужваща мястото на приемане. - Получател - Изпращач    - Превозвач      
по договора       
- Последващ 
превозвач

18 У Вагон №: вписва се № на вагона, шаблонирана тара, брой оси, товароспособност и 
собственост на вагона, когато  става въпрос за превоз на вагонна пратка. Номерът на 
вагона обозначава също така и неговия тип. Виж също понятието за поле 26.

- Получател - Изпращач - Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач       
(Изменение 
само в случай 
на грешка или 
претоварване 
на стоката)

Заплащане на разноските: забележка за заплащане на разноските съгласно т. 3 от 
настоящият Наръчник.                                                                               

Липсата на забележка означава, че разноските се поемат от изпращача.

Получател Изпращач19 У -Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или на 
указание на

Наименование на товара:

-       Превоз на вагонни пратки: 

* брой на вагоните, ако са натоварени и предадени за превоз  като транспортно
средство; 

* номер на вагоните, ако са предадени за превоз като товари – виж също така
поясненията за поле 26, 

У -       Брой и наименование на UTI,

У -       Брой на колетите, специални обозначения и номера, необходими за обозначаване 
на дребните пратки 

У - Азбучен код на вида на опаковката според указание  UN/ECE no 21 (www.unece.org). 
В товарителницата на хартиен носител вида на опаковката може да бъде изписан с 
пълното му наименование. 

З -       Наименование на товара; за опасните товари -  означения, предвидени в раздел 
5.4.1 на RID, 

У -       Посочва се номерът на товара съгласно Хармонизираната система  
(www.wcoomd.org) в случаите, когато това е абсолютно задължително от гледна точка 
на митническото право (например за лесно развалящи се товари),

- Посочва се референтния номер на превоза (MRN) на UTI или на вагона и се добавя:

« E MRN », когато е била подадена декларация за износ *)

« T MRN » когато е била подадена декларация за транзит *)

При комбинирани превози: Превозвач по Получател

-Превозвач по 
договора - 
Последващ 
превозвач          
(Със 
съгласието на 
изпращача)

Изпращач

У

Получател Изпращач

У

20

указание на 
изпращача или 
получателя.)

При комбинирани превози: Превозвач по 
договора

No на UTI/ Вид UTI/ Дължина на UTI/нетна маса (тегло) на UTI/ Тара на UTI Последващ 
превозвач

Получател Изпращач
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Наименование на товара:

З - No на UTI

З - вид на  UTI (код)

З - дължина на UTI

З - нетна маса (тегло) на съдържанието на UTI

З - тара на UTI

З - Наименование на товара; за опасните товари - информация, предвидена в RID;

У - Посочва се кода на товара съгласно Хармонизираната номенклатура на товарите  
(www.wcoomd.org), в случаите, когато това е абсолютно задължително от гледна точка 
на митническото право (например за лесно развалящи се товари);

У  -  Номер на вагон когато вагонът е предаден за превоз като товар – виж също 
забележката към поле 26;

У - Указват се номерата на пломбите, поставени от изпращача върху UTI;

Ф - Референции, отнасящи се към UTI;

У  -  Поставя се етикет или печат с пиктограма за пратките под митнически контрол. 

- Посочва се референтния номер на превоза (MRN) на UTI или на вагона и се добавя:

« E MRN », когато е била подадена декларация за износ *)

« T MRN » когато е била подадена декларация за транзит *)

21 У Извънгабаритна пратка: отбелязва се с кръстче, ако разпоредбите за  превоз на 
извънгабаритни пратки предвиждат такова означение. 

Получател Изпращач - Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(със 
съгласието на

(Със 
съгласието на 
изпращача)

У

съгласието на 
изпращача)

22 У RID: поставя се кръстче, ако товарите са подчинени на RID. Получател Изпращач - Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(със 
съгласието на 
изпращача)

23 З Код NHM: 6-значен код на превозвания товар. Получател Изпращач - Превозвач по 
договора            
- Последващ 
превозвач          
(Изменение  в 
случай на 
проверка)

Маса, обявена от изпращача: Посочва се

-       брутната маса на товара (включително опаковката) или количеството товар, 
изразено по друг начин, отделно по NHM-позиция,

-       тарата на UTI, на сменяемите устройства, сменяемите и несменяемите контейнери,

-       обща маса на пратката.

Товарителница при комбинирани превози:

Маса: Посочва се

- брутна маса на UTI 1

- брутна маса на UTI 2

- обща маса на пратката

Превозвач по 
договора

Последващ 
превозвач

(Добавяне на 
данни. 
Изменение в 
случай на 
проверка.)

24 Получател ИзпращачЗ
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25 У Пломби на изпращача (брой, вид, произход, място на поставяне, номера) Указва се 
броят и видът на пломбите, поставени от изпращача върху вагона или UTI . 

Изпращач 
Получател 

Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач          
(Със 
съгласието на 
изпращача)

Наименование на документа: отбележете с  кръстче полето КПМ-Т (документът се 
използва като товарителница за вагон КПМ-В  само в случаите, когато празен вагон е 
подчинен на договора за използване на товарни вагони).

Когато, само пратката е предмет на превоза, номерът на вагона се вписва единствено в 
поле 18. В този случай вагонът е подчинен на договор за използване на товарни 
вагони.
Когато пратката и вагонът са предмет на превоза, или когато празен вагон е предаден  
за превоз като товар, номерът на вагона се отбелязва в полета 18 и 20.

 В този случай вагонът не е подчинен на договор за използване на товарни вагони; 
виж, все пак, общите условия за превоз на превозвача.

Когато вагони и товари предмет на ЗЖТ и празни вагони като средство за транспорт 
са предадени заедно за превоз, в товарителницата, поне поле “КПМ-T” трябва да бъде 
отбелязано с кръстче.

Освен това, в поле 20 трябва да се направи следната забележка: настоящата 
товарителница “КПМ-Т”  е равносилна  на товарителница “КПМ-В”  за вагоните, 
посочени в „описа на вагони”  с NHM кодове 9921.xx или 9922.xx.  

Клаузи за връщане (отляво на поле 26): тези данни са отпечатани предварително на 
хартиената товарителница и са запаметени в електронната товарителница.

27 З Място и дата на изготвяне: място и дата (ден, месец, година) на изготвяне на 
товарителницата.

Изпращач Изпращач Превозвач по 
договора
Последващ 

З26 Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач 
(Изменение 
единствено 
при 
допълнително 
разпореждане 
или  указание 
на изпращача)

Получател

превозвач
(със 
съгласието на 
изпращача)

28 У Маса, определена от превозвача: определяне на масата чрез измерване на вагонна 
везна и гарата на извършване.

Изпращач 
Получател 

Превозвач по 
договор

Превозвач по 
договора

29 У Пломби на превозвача (брой, вид, произход, място на поставяне, номера): Указва се 
броят и видът на пломбите, поставени от превозвача върху вагона или UTI при 
приемане за превоз. 

Изпращач 
Получател 

Превозвач по 
договора

Превозвач по 
договора

Превозен маршрут: вписва се действителният маршрут, като се посочват инициалите 
на отправната гара, маршрутоопределящите гари и получаващата гара  (чл. 9 от 
Наредба 44 за превоз на товари с железопътен транспорт). 

Когато маршрутът преминава през дизелов участък, същият се обозначава чрез 
посочване на началната и крайната гара на участъка и неговата дължина.  

 Обозначаването на маршрута се извършва по следния начин: 

" Инициал на отправна гара - инициал на маршрутоопределяща гара - инициал на 
начална  гара за дизелов участък - (км) - инициал на крайна гара за дизелов участък - 
инициал на маршрутоопределяща гара - инициал на крайна гара".

Маршрутоопределяща гара е жп гара, с жп линии най-малко в три направления, когато 
в тази гара маршрутът ще се отклони от най-късия маршрут или тя определя най-късия
обиколен маршрут, по който може да се осъществи превозът до получаващата гара.

Гарите могат да се обозначат с техните кодове или инициали от Указателя за 
структурните единици в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

 В допълнение данните могат да се изпишат с думи. В случай на пречка при превоза 
трябва да се посочи евентуално новият маршрут и забележката   "Отклонена от 
маршрута  в резултат на … ". 

Получател

31 У Констативен протокол: посочват се номерът и датата на съставяне на констативния 
протокол (месец, ден) и кодът на превозвача.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

30 Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

Изпращач Превозвач по 
договора 

У
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Удължаване на срока за доставка: в случай на удължаване на срока за доставка 
съгласно чл. 63 от Наредба 44 за превоз на товари с железопътен транспорт, да се 
посочи кодът на причината, началото и края (ден, месец, час), както и мястото на 
удължаването: 

1  Изпълнение на предписанията на митническите и другите административни власти 
(Раздел IX от Наредба 44 за превоз на товари с железопътен транспорт); 

2  Проверка на пратката (Раздел VII от Наредба 44 за превоз на товари с железопътен 
транспорт); 

3  Изменение на договора за превоз (Раздел X и XI от Наредба 44 за превоз на товари с 
железопътен транспорт); 

4  Пречка при превоза (Раздел XII от Наредба 44 за превоз на товари с железопътен 
транспорт); 

5  Пречка при доставката (Раздел XIV от Наредба 44 за превоз на товари с 
железопътен транспорт); 

6  Необходимост от грижи за пратката 
7  Поправка на товара вследствие на неправилно натоварване от изпращача; 
8  Претоварване вследствие на неправилно натоварване от изпращача; 
9  Други причини: … 
Бележки на превозвача: в зависимост от случая, бележките са следните:
-       бележки за номера на разрешителното за натоварване; 
-       граничното натоварване;
-        обоснована резерва;
-        място и дата на приемане на товара за превоз, ако те се различават от посочените 
от изпращача в поле 16; 

-       съгласуван срок за доставка, ако посоченият от изпращача в поле 7 не е точен; 

-       име и адрес на превозвача, на когото действително е предаден товарът, ако той не е 
превозвач по договора.

-       Смесена система за електронната товарителница: 

 разпечатките са отпечатани в ........... (място) от ........... (код на превозвача) .....

Изпращач 
Получател

У

33 У

32 Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

Превозвач по 
договора   
Последващ 
превозвач

или

 преобразуване в електронен запис на данни в .............. (място) ............. от (код на
превозвача)
- Номер на договора за подизпълнение и кода на заместващия превозвач (посочва се от
превозвачът, който сключва договора за подизпълнител със заместващия превозвач).  

Ф Обоснованите резерви се вписват с техния код (виж списъка по-долу). Например: " 
Обоснована резерва № … ". В случай на използване на кодове 2, 3, 4, 11 и 12 мотивът 
за резервата трябва да бъде уточнен.

Код - значение: 
1. Без опаковка
2. Повредена опаковка: … (да се уточни)
3. Недостатъчна опаковка: … (да се уточни)

Товар 
4.1. външно в лошо състояние: … (да се уточни) 
4.2. повреден: … (да се уточни) 
4.3. намокрен: … (да се уточни) 
4.4. замръзнал: … (да се уточни) 

5. Натоварване, извършено от изпращача
6. Натоварване, извършено от превозвача при лоши атмосферни условия, по искане на
изпращача 

7. Разтоварването е извършено от получателя
8. Разтоварване, извършено от превозвача при лоши атмосферни условия по
настояване на получателя 

9. Не може да бъде извършена проверка съгласно Раздел VII от Наредба 44 за превоз
на товари с железопътен транспорт поради: 

9.1. - лоши атмосферни условия 
9.2. - пломбиран вагон или UTI 
9.3. - невъзможност за достъп до товара на вагона или до UTI 
10. Искането за проверка съгласно Раздел VII от Наредба 44 e подадено със
закъснение от изпращача 

11 П й (

У

11.  Проверката не е извършена поради липса на средства за осъществяването й: … (да
се уточни) 

12. Съкратена електронна товарителница
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13. За измерване в гара ……………. (когато в гарата няма вагонна везна или вагонната
везна е повредена)

14. Други резерви: … (да се уточнят).
Други превозвачи: код на предприятието, съгласно списъка на кодовете на 
превозвачите и евентуално пълно наименование и пощенски адрес на превозвачите, 
които не са превозвачи по договора;  участъка, в които 

изпълняват превоз и евентуално пълното му изписване с думи; категория на 
превозвачите (1 = последващ превозвач, 2 = заместващ превозвач).

Това поле се попълва от превозвача при заминаването, но само когато в извършването 
на превоза участват други превозвачи,  различни от превозвача по договора.

35 З Превозвач по договора: код на предприятието съгласно списъка на кодовете на 
превозвачите и евентуално пълно наименование и пощенски адрес на превозвача по 
договора и датен печат. 

Последващ 
превозвач 
Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора

36 З № и дата на пристигане: Месечен пореден номер на пристигане и датата на 
пристигане (ден, месец,година) на пратката в получаващата гара. 

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач  
(Данните се 
вписват от 
превозвача  
при 
получаването)

Под поле 34: вписва се номерът и наименованието на листа от товарителницата. Тези 
данни са отпечатани предварително върху  хартиената товарителница и са запаметени 
в електронната товарителница. 

37 У Предаване: датата  (ден, месец, година), на която пратката е предадена на получателя. 
Вписването на тези данни в товарителницата може да бъде заменено от друго 
средство. 

Изпращач 
Получател

Данните се 
вписват от 
превозвача  

Изпращач 
Получател

34 Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

У

р д р
при 
получаването

38 У Разписка на получателя: дата и подпис на получателя при доставката. Вписването на 
тези данни в товарителницата може да бъде заменено от друго средство.

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач 
Изпращач

Получател

39 З Идентификация на пратката: Посочва се идентификационният номер на пратката 
(код на страната и на гарата, код на превозвача, при изпращането съгласно списъка с 
кодовете на превозвачите и експедиционният номер).

Изпращач
Получател
Последващ 
превозвач

Превозвач по 
договора

При калкулация в получаващата гара, могат да не се попълват полета 40, 42, 43, 44, 45, 46 и 47, когато данните, посочени в същите полетата от секция "А" 
не са изменени. 

Когато при калкулацията се установи недосъбрана сума, същата се събира от получателя. Когато се установи надвзета сума, същата може да се 
възстанови само по рекламационен ред, съгласно "Закона за железопътния транспорт".

[1] В подобен случай, изпращачът (оператор на комбиниран превоз), следва да подготви необходимите митнически декларации, като поема отговорността 
за съдържанието им.

б) Когато превозът се извършва от единствен превозвач, секция А се използва за начисляване на разноски, възникнали в отправната гара, а секция Б се 
използва за начисляване на разноски, възникнали по пътя на превоза и в получаващата гара. 

Позиция 
№

Статут Данни

Достъп до данните

в) Когато по силата на договор, превозът  се извършва от двама превозвачи, секция А се попълва от договарящият превозвач, а секция Б от последващият 
превозвач. 

а) Секциите за таксуване А и Б са изобразени по един и същ начин. За да се избегнат недоразумения при писмена кореспонденция, полетата на секциите 
се обозначават винаги с номера на въпросното поле (напр. А 42).

Секции за таксуване

 Ако броят на участъците за таксуване не е достатъчен, трябва да се използват допълнителни листове (важи само за товарителницата на хартиен носител). 

Чете Въвежда Изменя
№
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40 З Участъка за таксуване: име или код на превозвача и име или код на гарите,
където започва и където завършва участъкът за таксуване, съгласно тарифата
на превозвача, или наименование на гарата, в която са възникнали само
разноски.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

41 З Приложена тарифа или договор с клиент - код на платеца на превозните
разноски за съответния участък за таксуване, допълнен с допълнителен
код за блок влак или група вагони 

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

42 З Тарифна позиция (NHM): вписва се кодът NHM, който е меродавен за
таксуването.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

43 З Клас: тарифен клас според тарифата на превозвача Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

Ставки - Коефициенти: Отделни базови ставки и коефициенти, по които се 
формира единичната цена, съгласно принципите за изчисление на превозната 
цена от тарифата на превозвача. 

В първото поле се включват ставките, по километричните зони, добавки, 
ставки по специални тарифи  и други.                                                                      
Във второто поле се включват коефициентите, които се прилагат при 
евентуални увеличения и/или намаления на ставките за определяне на 
единичната цена. 

При превози на контейнери, ставките и коефициентите могат да се записват на 
отделен ред за всеки контейнер.

Ставките и коефициентите се изписват отделно като се разделят една от друга 
със знак "точка и запетая" (Пример: 12 15; 7 7; 0 71) В случай че се прилага

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

44 Ф Изпращач 
Получател

със знак точка и запетая  (Пример: 12.15; 7.7; 0.71). В случай, че се прилага 
договор с клиент, предвиждащ централно плащане, се пише тире.

45 Ф Единичната цена, в т.ч. евентуални увеличения или намаления или тире в 
случай, че се прилага договор с клиент, предвиждащ централно плащане. При 
превози на контейнери, единичната цена за всеки контейнер може да се запише 
на отделен ред. Единичните цени могат да се запишат и на един ред, отделени 
с точка и запетая.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

46 Ф Таксувана маса: Маса, която подлежи на задължително таксуване, 
поотделно по тарифни и по NHM позиции. При превози на контейнери,
таксуваната маса за всеки контейнер се записва на един ред, отделени с точка и
запетая.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

47 F Тарифни километри: тарифното разстояние в km между гарите, които 
отговарят на началото и на края на участъка за таксуване. След тарифното 
разстояние, в скоби, може да се запише общата дължина на дизеловите 
участъци по маршрута.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

48 У Допълнителни такси: наименование на таксите съгласно тарифата на 
превозвача с разбивка по кодове и суми.  Посочва се и начин на разплащане – в 
гарата ( по товарителница или разписка, издадена в гарата) или централно 
плащане ( по товарителница или разписка, издадена в гарата).

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

49 У Валута 1: Вписва се буквеният код на валутата на тарифата Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

50 У Общ сбор на допълнителните такси във валута на тарифата: посочват се 
допълнителните такси, които се плащат по товарителница в гарата, вписани в 
поле 48.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

51 У Валутен курс: вписва се обменният валутен курс за сумите, които не са
изразени във валутата на плащане.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
ППоследващ 
превозвач
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52 У Валута 2: Вписва се буквеният код на валутата на плащане. Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

53 Ф Превозна цена: предплатена превозна цена, изразена във валутата на
тарифата, която се плаща по товарителница в гарата или тире в случай, че се
прилага договор с клиент, предвиждащ централно плащане.

Изпращач 
Получател

Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

54 У Предплатени превозни разноски: общата сума на предплатените превозни
разноските (превозна цена + допълнителни такси), които се плащат по
товарителница и/или разписка в гарата, изразени във валутата на тарифата.
Сбор на сумите от поле 50 и 53.

Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

55 У Обща предплатена сума на разноските (превозни цени и допълнителни 
такси) във валутата на плащане или тире в случай, че се прилага договор с 
клиент, предвиждащ централно плащане. Сумата от поле 54, умножена по 
курса посочен в поле 51.

Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

56 У ДДС върху общата сума на разноските от поле 55 във валута на плащане. Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

57 У Общата предплатена сума (превозна цена + допълнителни такси+ДДС), за
плащане в гарата, изразени във валутата на плащане. Сбор на сумите от поле
55 и 56.

Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

58 Ф Дължима превозна цена: дължима превозна цена  във валутата на тарифата за 
плащане в гарата или тире в случай, че се прилага договор с клиент, 
предвиждащ централно плащане.

Получател Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвачпревозвач

59 У Дължими превозни разноски: общата сума на дължимите разноски (превозни
цени и допълнителни такси), изразени във валутата на тарифата или тире в
случай, че се прилага договор с клиент, предвиждащ централно плащане. Сбор
на сумите от поле 50 и поле 58.

Получател Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

60 У Обща сума на разноските (превозни цени и допълнителни такси) във валутата 
на тарифата, дължими при получаването или тире в случай, че се прилага 
договор с клиент, предвиждащ централно плащане. Сумата от поле 59, 
умножена по курса посочен в поле 52. 

Изпращач Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

61 У ДДС върху общата сума на разноските от поле 60 във валута на плащане. Получател Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач

62 У Общата сума на разноските (превозна цена + допълнителни такси+ДДС), за
плащане в гарата, изразени във валутата на плащане. Сбор на сумите от поле
60 и 61.

Получател Превозвач по 
договора 
Последващ 
превозвач
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