ЦЕНИ
на услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга
валидни от 26.09.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Цените на услугите предоставяни от „Тип - Топ Куриер” АД са определени по реда на Закона за
пощенските услуги.
2. На основание на Закон за данък върху добавената стойност, от 01.01.2007 година, цените на
услугите от универсалната пощенска услуга /дефинирана в глава ІV раздел І от Закона за
пощенските услуги/ са освободени от ДДС.

І. ВЪТРЕШНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
1.

Кореспондентска пратка /писмо/
тегло в грама
до 50
от 51 до 100
от 101 до 250
от 251 до 500
от 501 до 1000
от 1001 до 2000

Без предимство
С предимство
цена (в лева)
0.70
1.05
0.75
1.15
0.90
1.40
1.10
1.70
1.40
1.90
1.60
2.10

2. Малък пакет
тегло в грама
до 100
от 101 до 250
от 251 до 500
от 501 до 1000
от 1001 до 2000

Без предимство
С предимство
цена (в лева)
0.75
1.15
0.90
1.40
1.10
1.70
1.40
1.90
1.60
2.10

3. Печатно произведение
тегло в грама
до 50
от 51 до 100
от 101 до 250
от 251 до 500
от 501 до 1000
от 1001 до 2000
от 2001 до 3000
от 3001 до 4000
от 4001 до 5000

Без предимство
С предимство
цена (в лева)
0.53
0.73
0.57
0.78
0.77
1.10
1.00
1.40
1.30
1.90
1.50
2.20
1.70
2.50
2.10
2.70
2.50
2.90

1. За препоръчана пратка без предимство и пратка с предимство - (кореспондентска пратка /писмо/;
малък пакет; печатно произведение, допълнително към цената за тегло се заплаща и цена за
препоръка – 0.60 лв.
2. За пратки с обратна разписка /известие за доставка/ се заплаща допълнителна цена – 0.60 лв., с
включен ДДС /неуниверсална пощенска услуга/.
3. За пощенски пратки с обявена стойност допълнително към цената за тегло и цената за препоръка,
се заплаща и цена за обявена стойност.
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4.. За подадени пратки във фирмени пликове на подателя, на които е отпечатано фирмено лого или
съдържат рекламно информационно съобщение, освен цената за тегло се заплаща и цена за
пренасяне на рекламното съобщение по 0.06 лв. с ДДС за брой.
5.

За подадени над 100 бр. еднократно количество кореспондентски пратки малки пакети и печатни
произведения без предимство, както и колетни пратки се ползват 3 % отстъпка от цената за тегло.

ІІ. ВЪТРЕШНИ КОЛЕТНИ ПРАТКИ

тегло в кг

І зона

ІІ зона

населеното място на
подаването и
доставката е едно и
също

населеното място на
подаването е
различно от това на
доставката

цена (в лева)
до 1
над 1 до 3
над 3 до 5
над 5 до 7
над 7 до 10
над 10 до 15
над 15 до 20

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1.35
1.70
2.00
2.30
2.70
3.30
4.70

2.40
2.80
3.40
4.00
4.60
5.30
6.60

1. За колетни с обратна разписка /известие за доставка/ се заплаща допълнителна цена – 0.60 лв.,
с включен ДДС /неуниверсална пощенска услуга/.
2. За колетни пратки с обявена стойност допълнително към цената за тегло се заплаща и цена за
обявена стойност.
3. За колетни пратки с наложен платеж към цената за тегло се добавят: цена за обявената стойност
и цена за превод в размер на 1.5 % от стойността на наложения платеж, но не по-малко от 3.00
лв. с включен ДДС /неуниверсална пощенска услуга/.
4. За “чуплив” и “обременителен” колет, цената за тегло се увеличава с 50%.
* Обременителен колет е колет с размери над 60 см във всяко измерение или с чупливо и/или
течно съдържание.
5. За подадени пратки във фирмени опаковки на подателя, на които е отпечатано фирмено лого
или съдържат рекламно информационно съобщение, освен цената за тегло се заплаща и цена
за пренасяне на рекламното съобщение по 0.06 лв. с ДДС за брой.

ІІІ. ЦЕНИ ЗА ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

Размер на обявената стойност
до 50.00 лв.
от 50.01 до 100.00 лв.
от 100.01 до 150.00 лв.
от 150.01 до 200.00 лв.
от 200.01 до 300.00 лв.
от 300.01 до 400.00 лв.
от 400.01 до 600.00 лв.
от 600.01 до 800.00 лв.
от 800.01 до 1000.00 лв.

Цена в лева
0.50
0.90
1.50
2.10
3.00
4.50
6.00
8.00
10.00

Максималният размер на обявената стойност е 1000.00 /хиляда/ лв.
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ЦЕНИ
на услуги, включени в обхвата на
неуниверсалната пощенска услуга

ЦЕНИ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

Размер в лева

Цена в лева

Размер в лева

Цена в лева

Размер в лева

Цена в лева

до 20.00

0.20

230.01 - 240.00

2.90

1700.01 - 1800.00

13.92

20.01 - 25.00

0.30

240.01 - 250.00

3.00

1800.01 - 1900.00

14.16

25.01 - 30.00

0.35

250.01 - 260.00

3.10

1900.01 - 2000.00

14.40

30.01 - 35.00

0.40

260.01 - 270.00

3.25

2000.01 - 2100.00

14.88

35.01 - 40.00

0.50

270.01 - 280.00

3.35

2100.01 - 2200.00

15.36

40.01 - 45.00

0.55

280.01 - 290.00

3.50

2200.01 - 2300.00

15.84

45.01 - 50.00

0.60

290.01 - 300.00

3.60

2300.01 - 2400.00

16.32

50.01 - 55.00

0.65

300.01 - 350.00

4.20

2400.01 - 2500.00

16.80

55.01 - 60.00

0.70

350.01 - 400.00

4.80

2500.01 - 2600.00

17.28

60.01 - 65.00

0.80

400.01 - 450.00

5.40

2600.01 - 2700.00

17.76

65.01 - 70.00

0.85

450.01 - 500.00

6.00

2700.01 - 2800.00

18.24

70.01 - 75.00

0.90

500.01 - 550.00

6.60

2800.01 - 2900.00

18.72

75.01 - 80.00

0.95

550.01 - 600.00

7.20

2900.01 - 3000.00

19.20

80.01 - 90.00

1.10

600.01 - 650.00

7.80

3000.01 - 3500.00

21.24

90.01 - 100.00

1.20

650.01 - 700.00

8.40

3500.01 - 4000.00

24.00

100.01 - 110.00

1.30

700.01 - 750.00

9.00

4000.01 - 4500.00

27.00

110.01 - 120.00

1.45

750.01 - 800.00

9.60

4500.01 - 5000.00

30.00

120.01 - 130.00

1.55

800.01 - 850.00

10.20

5000.01 - 5500.00

36.00

130.01 - 140.00

1.70

850.01 - 900.00

10.80

5500.01 - 6000.00

48.00

140.01 - 150.00

1.80

900.01 - 950.00

11.40

6000.01 - 6500.00

60.00

150.01 - 160.00

1.90

950.01 - 1000.00

12.00

6500.01 - 7000.00

72.00

160.01 - 170.00

2.05

1000.01 - 1100.00

12.24

7000.01 - 7500.00

84.00

170.01 - 180.00

2.15

1100.01 - 1200.00

12.48

7500.01 - 8000.00

96.00

180.01 - 190.00

2.30

1200.01 - 1300.00

12.72

8000.01 - 8500.00

108.00

190.01 - 200.00

2.40

1300.01 - 1400.00

12.96

8500.01 - 9000.00

120.00

200.01 - 210.00

2.50

1400.01 - 1500.00

13.20

9000.01 - 9500.00

132.00

210.01 - 220.00

2.65

1500.01 - 1600.00

13.44

9500.01 - 10000.00

144.00

220.01 - 230.00

2.75

1600.01 - 1700.00

13.68

Максималният размер за превод на суми е 10 000.00 лв.
Всички горепосочени цени са в български лева и са с включен ДДС.
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ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1.Цени на допълнителни услуги към кореспондентски пратки (писмо), печатни произведения,
малки пакети /с вкл. ДДС/:
1.1. Цена за “известие за доставка”

0.60 лв.

1.2. Цена за “до поискване”

0.48 лв.

2. Цени за наложен платеж:
За пощенски колетни пратки с наложен платеж към цената за тегло се добавят: цена за
обявената стойност и цена за превод в размер на 1.5 % от стойността на наложения платеж,
но не по-малко от 3.00 лв. с включен ДДС /неуниверсална пощенска услуга/.
3.

Цена за приемане или доставяне на кореспондентски пратки /писмо/,
печатни произведения, малки пакети и колетни пратки, както и изплащане на пощенски
парични преводи до 500.00 лв. от/на адреса на потребителя и обратно до Центъра за
пощенски услуги:

3.1

за еднократно приемане или доставяне, независимо от броя на пратките в рамките на
населеното място с ЦПУ
3.60 лв.
3.2. за многократно планирано приемане или доставяне на кореспондентски пратки /писмо/,
печатни произведния и малки пакети от/на адреса на потребителя и обратно до Център за
пощенски услуги в същото населено място се заплаща месечна абонаментна такса:
3.2.1 за един адрес на потребител в населеното място
- при планирано ежедневно посещение в работни дни
30.00 лв.
- при планирано посещение три пъти седмично
18.00 лв.
- при планирано посещение два пъти седмично
12.00 лв.
3.2.2 за всеки следващ адрес на потребител в същото населено място
10.00 лв.
4.

При незаплатени или недостатъчно заплатени пратки се събира цена, съгласно
действащите цени или се досъбира разликата от нея.

5.

Цена за магазинаж на ден /с вкл. ДДС/
0.48 лв.
Срокът, след който се заплаща услугата е:
- за селища с Център за пощенски услуги – два дни от датата на връчване на поканата;
- за селища без Център за пощенски услуги – пет дни от датата на връчване на поканата
Максималният срок за съхранение на пощенски колет е до 10 дни, с изключение на колети
с бързоразвалящо се съдържание.

6.

При връщане на недоставена кореспондентска пратка /писмо/, малък пакет, печатно
произведение с препоръка или обявена стойност, както и недоставена колетна пратка
подателят заплаща 50 % от съответната цена за тегло.

7.

Цени на допълнителни услуги към пощенските парични преводи /с вкл. ДДС/

7.1. Издаване на дубликат /копие/ на разписка за паричен превод

1.44 лв.

7.2. Съобщение до наредителя, че записът е изплатен на получателя
чрез СМС, имейл /при посочен мобилен телефон или имейл/

2.40 лв.

8.

Цена за справка за извършена услуга от “Тип – Топ Куриер” АД
/цената се отнася за всички услуги предоставяни
от “Тип – Топ Куриер” АД/

6.00 лв.

9.

При подаване на заявение от подателя за колетна пратка за връщане, поправка в името
или адреса на получателя, препращане на пратката на нов адрес в същото населено място,
се заплаща цена
3.00 лв.

10.

За ползване на абонаментна пощенска кутия монтирана в Център за пощенски услуги на
“Тип – Топ Куриер” АД се предплащат следните годишни цени:
– за голяма пощенска кутия
36.00 лв.
- за малка пощенска кутия
30.00 лв.

11.

За подадени пратки във фирмени пликове или опаковки на подателя, на които е
отпечатано фирмено лого или съдържат рекламно информационно съобщение, освен
цената за тегло се заплаща и цена за пренасяне на рекламното съобщение по 0.06 лв. с
ДДС за брой.
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