
КАТАЛОГ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ – МЕЖДУНАРОДНИ  УНИФИЦИРАНИ  ДОКУМЕНТИ 
 

 
  СЪДЪРЖАНИЕ 

  Класификатор на документите съпровождащи стоките в цял свят 
№ Цифрово означение, наименование и функций на документите 

1 I. Търговски документи 
3 Сертификат за качество 

18 Предавателна разписка ТR 
85 Митнически манифест 

100 Производство 
105 Поръчка за покупка 
110 Инструкция за производство 
120 Нареждане за извозване от склад 
130 Таблица за фактуриране 
140 Инструкция за опаковане 
141 Опаковъчен лист 
150 Нареждане за вътрешен транспорт 
190 Статистически и други вътрешно – административни документи 
200 Покупка 

210 
Запитване - официално запитване за сключване на ъншнотърговска сделка, общо 
запитване, специфично запитване 

220 Поръчка 
240 Инструкция за доставка 
245 Разрешение за доставка 
300 Продажба 
310 Оферта 
315 Договор 
320 Потвърждение на поръчката 
325 Проформа фактура при сделка с договорено плащане  
325 Проформа фактура при доставка на стоки на консигнация  

325 
Проформа фактура при участие в търг,когато фактурата се явява част от тръжните 
документи  

325 
Проформа фактура при придружаване изпращането на мостри,което не е свързано с 
ефективно плащане  

325 Проформа фактура при при сделка с договорено плащане 
330 Заявка за инструкция за доставка 
335 Заявка за фрахтов ордер  
340 Инструкция за изпращане 
341 Инструкция за изпращане / въздушен превоз / 
343 Ордер за превоз / местни превози / 
345 Известие за готовност за изпращане 
350 Ордер за изпращане 
351 Авизо 
370 Известие за разпределение на документи 

2 II. Финансови документи / плащане банкови операций 
  Менителница / трата / - 1. Търговска , 2. Банкова, 3. Финансова. 

380 Търговска Фактура 
382 Комисионна бележка 
384 Коригирана фактура 
386 Фактура за предплащане 
400 Плащания – Банкови операции 
409 Инструкций за банков превод 
412 Заявка за банкова трата / Менителница / 
425 Известие за инкасово плащане 
426 Известие за плащане по документарен аккредитив 
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427 Известие за приемане на платежа по документарен аккредитив 
428 Известие за приемане на документи по заплащане на документарен аккредитив 
429 Заявка за банкова гаранция 
430 Банкова гаранция 

447 

Инкасова поръчка – документ с който банката дава инструкций или препоръки по 
обработката на финансови и/или търговски документи с цел получаване на акцепт 
и/или плащане 

448 Форма на представяне на документи 
450 Платежно нареждане 
460 Заявка за документарен акредитив 
465 Документарен акредитив 
466 Известие за откривае на документарен акредитив 
467 Известие за превод на документарен акредитив 
468 Известие за изменение на документарен акредитив 
469 Изменение на документарен акредитив 
485 Банкова трата  / Менителница / 
490 Преводен чек 
500 III. Застрахователни документи 
520 Гаранционен сертификат 
530 Застрахователна полица 
550 Застрахователно писмо 
575 Фактура на застраховчика 
580 Ковернот 
600 IV. Транспортни документи 
610 Експедиторски инструкций 
621 Известие на експедитора до агента-вносител 
622 Известие на експедитора до износителя 
623 Фактура на експедитора 
624 Експедиторско свидетелство за получаване на товар 
630 Известие за изпращане 

631 
Складова разписка /свидеелство/ на експедитора - 1.Варант ,2.Поименна ,3.На 
предявяване 

632 Разписка за получаване на стоки 
633 Документи за пристанищни сборове 
635 Складова гаранция 
640 Ордер за предаване на стока 
650 Ордер за обработка на товари 
655 Пропуск за стоки 
700 Транспорт на товари 
700 Товарителница 
701 Универсален / многоцелеви / транспортен документ 
702 Разписка за получаване на товар / доставка / 
703 Вътрешна товарителница 
704 Мастер товарителница 
705 Коносамент 
706 Коносамент - оригинал 
707 Коносамент - копие 
708 Коносамент за празен контейнер 
709 Коносамент за танкер 

710 

Необоротен документ за морски превоз / общ термин / - морска товарителница 
/коносамент/  на 1. преносител  на заповед; 2. поименен; 3. със забележка; 4. чист /без 
забележки/ 

711 Оборотен документ за морски превоз / общ термин / 
712   
713 Щурманска разписка 
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714 Вътрешен коносамент 
715 Гаранционно писмо при непредставяне на коносамент 
720 Железопътна товарителница (CIM и SMGS) 
722 Пътна ведомост / СМГС / 
730 Пътна товарителница за автотранспорт (CMR и др.) 
740 Въздушна товарителница  
741 Мастер въздушна товарителница 
750 Съпроводителен адрес / пощенски пратки / 
760 Транспортни документи за смесени превози / общ термин / 
761 Транзитен коносамент 
762   
763 Експедиторско свидетелство за транспорт / FIATA – FCT / 
764 Комбиниран транспортен документ 
765 Мултимодален транспортен документ 
770 Потвърждение за фрахтован товар 
775 Заявка – искане за изпращане 
780 Фрахтова фактура 
781 Известие за пристигане на стоки 
782 Известие за възникнали препятствия при доставката 
783 Известие за възникнало препядствие при превоза 
784 Известие за доставка 
785 Тварен / Карго / манифест 
786 Корабен / Фрахтов / манифест 
787 Бордеро 
788 Контейнерен манифест / Опаковъчен лист на товарните единици / 
800 V. Митнически документи за регулиране на износа 
810 Заявка за издаване на експорт – лиценз 
811 Разрешение / Удостоверение за износ 
812 Декларация за валутен контрол / износ / 
830 Митническа декларация за изнасяне 
833 Товарна декларация / изпращане / 
840 Заявка за свидетелство за контрол на стоки 
841 Свидетелство за контрол на стока 
850 Заявка за фитосанитарно свидетелство 
851 Фитосанитарно свиетелство / сертификат / 
852 Санитарно свидетелство / сертификат / 
853 Ветеринарно свиетелство / сертификат / 
855 Заявка за издаване на свидетелство за оглед 
856 Свидетелство за оглед 
860 Заявка за сертификат за произход 
861 Сертификат за произход 
862 Декларация за произход на стока 

863 
Свидитилство за наименование на района – прилага се при международен обмен с 
вина и др. подобни – удостоверява е стоката отговаря на име прието в даден район. 

864 Преференциален сертификат за произход 
865 Сертификат за произход - обща система за преференции (форма А) 

  Сертификат за тегло / тегло и качество / качество / произход на стока 
  Заверен сертификат 

870 Консулска фактура 

890 
Декларация за опасни товари – издава си от товарополучаеля за опасни материали 
съобразно приложими конвенций. 

895 Статистически докуент за износ 
900 Митнически документи за регулиране на вноса и транзита: 
910 Заявка за издаване на импорт - лиценз 
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911 Разрешение / Удостоверение за внос 
917 Митническа квитанция/разписка 
925 Заявка за издаване на разрешение за валута 
926 Разрешение за валута 
927 Декларация за валутен контрол при вноса 
928   
929 Митническа декларация за внасяне 
930 Митническа декларация за внос 
931 Декларация за незабавно митническо освобождаване 
932 Митническо известие за доставка / митническо освобождаване / 
933 Товарна декларация / пристигане / 
934 Декларация за стойността 
935 Фактура за митнически цели 
936 Митническа декларация за пощенските пратки 
937 Данъчна декларация / данък в/у добавена стойност / 
938   
939   
940   
950 Митническа декларация за транзит / международен документ / 
951 Митническа декларация за ж.п. транспорт - TIF форма / международен документ / 
952 Митническа декларация за автомобилния транспорт - TIR карнет 
954 EUR1 сертификат за произход 

955 
Пеждународен митнически документ за временен внос съгласно конвенцията АТА -  
ATA карнет 

960 ЕАД 
995 Статистически документ за внос 
9ВТ Обвързваща тарифна информация 
9ВО Обвързваща информация за произхода 
9AS Разрешение за откриване и управление на временен склад 

9AW Разрешение за откриване и управление на митнически склад 
9AI Разрешение за активно усъвършенстване 

9АР Разрешение за обработка под митнически контрол 
9АТ Разрешение за временен внос 
9АО Разрешение за пасивно усъвършенстване 

9I1 Информационен лист ИНФ 1 
9I7 Информационен лист ИНФ 7 
9I8 Информационен лист ИНФ 8 

9CS Удостоверение за митническия статут 
999 Други 

    
1200 Класификатор  на  начините  на  плащане: 
1210 Платено при предишно митническо оформяне 
1211 Плащане в брой на касата на митническото учреждение 
1212 Плащане чрез банков превод 

1213 Плащане чрез вноска по съответната банкова сметка на митническото учреждение. 
1214 Плащане чрез пощенската администрация ( пощенски пратки ). 
1215 Отсрочено плащане 
1216 Обезпечение с банкова гаранция 
1217 Обезпечение с паричен депозит 
1218 Без обезпечение 
1219 От гаранцията на агента 
1220 От гаранцията на търговеца 
1221 Недължима сума 
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