
УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРНЕТИ ТИР И ДОСТАВЯНЕ С КУРИЕР 
 

І. Регистрация на необходимите документи: 

Всеки превозвач, който желае да получава карнети ТИР с куриерски услуги, трябва да заяви, че 
ще ползва услуга с документ “Заявление за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер”. В този 
документ управителят на фирмата посочва адреса, на който ще се получават карнетите ТИР. 
Местонахождението на работния офис трябва да съответства на посочения адрес за 
кореспонденция в АЕБТРИ. 

Заявлението за издаване на карнети ТИР с куриерски услуги се представя в деловодството на 
АЕБТРИ в гр. София лично, чрез куриер или препоръчано с обратна разписка. Заявлението, 
изпратено с куриер или по пощата трябва задължително да е придружено от документ за платен 
печат. Стойността на услугата за изработване на печата е 24,60 лв. В отдел “Карнети ТИР”, сектор 
“Регистрации” се извършва проверка на данните от заявлението с тези от системата за издаване и 
контрол на карнети ТИР /СИСК/ и се проверява валидността на банковата гаранция за достъп до 
режима ТИР. АЕБТРИ изготвя за сметка на превозвача един печат, с който ще се подпечатват 
издаваните карнети ТИР и същият ще се съхранява в асоциацията. Карнетите ТИР се доставят с 
“Ди Ейч Ел Експрес България” /DHL/ за сметка на превозвача, като във фактурата са включени и 
разходите за доставка. При въвеждане на заявлението в системата за издаване и следене на 
карнетите ТИР в АЕБТРИ, служителят от сектор “Регистрации” предава на упълномощеното лице 
за получаване на карнети ТИР срещу подпис паролата за изпращане на заявки по интернет. 

 
ІІ. Процедура за издаване на карнети ТИР и доставяне с куриер: 

1. Превозвачът попълва заявка по образец за издаване на необходимите карнети ТИР, като 
посочва лицето и адреса за кореспонденция, обявен в АЕБТРИ, на който ще бъдат 
доставени. В една пратка не могат да се изпращат повече от 6 бр. карнети ТИР. 

2. Превозвачът изпраща заявката за карнети ТИР по факс в централния офис на АЕБТРИ. 
За повече сигурност, превозвачът посочва в заявлението номер на факс, от който ще 
изпраща заявките. Друга възможност да се правят заявки за доставяне на карнети ТИР с 
куриер е по интернет от www.aebtri.com със специална парола, която се дава на 
превозвача при подаване на заявлението. 

3. Заявки се приемат до 15:00 часа. Карнетите ТИР се подготвят от отдел “Карнети ТИР”, 
попълват се документите за DHL с адрес на фирмата, телефон за контакт и имената на 
лицето за получаване на карнети ТИР. В 16:00 часа се предават на куриерската служба 
DHL. 

4. DHL доставя пратките на адреса на превозвача до 12:00 часа на следващия ден, когато 
офиса на фирмата се намира в градовете, изброени в приложения списък от DHL /общо 
201 селища/. Цената на куриерската услуга е включена във фактурата за издаване на 
карнети ТИР и е на стойност 8,50 лева. Ако адресът на превозвача не се намира в едно 
от изброените селища, карнетите ТИР ще бъдат доставени до 16:00 часа на следващия 
ден в офиса на фирмата, като цената за доставка е 20,00 лева. Превозвачът може да 
получи пратката от карнети ТИР в най-близкия офис на DHL в 9:00 часа на следващия 
ден ако предварително е заявил, че иска да получи своята пратка директно от офиса на 
куриера DHL. В този случай цената на доставката е 8,50 лв. 

5. При доставяне на карнети ТИР лицето за получаване на карнети ТИР представя на 
куриера лична карта и се подписва в обратната разписка на DHL. 

6. Карнети ТИР, доставяни чрез куриер се издават само при предварително заплащане, като 
към заявката се прилага и заверено копие от платежно нареждане. Банковата сметка е: 

- УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Бели Брези 
- IBAN BG58UNCR96601086795202 
- BIC  код : UNCRBGSF 
При установяване на нарушение, в 7-дневен срок от датата на издаване на фактурата за 
карнети ТИР, дължимата сума се покрива от банковата гаранция за достъп до режима 
ТИР на титуляра. 

7. При желание на превозвача и за негова сметка могат да се връщат използваните карнети 
ТИР по същия куриер на DHL, като това предварително е отбелязано в заявката за 
издаване на карнети ТИР и доставянето им с куриер. В този случай цената на 
куриерската услуга се удвоява (за доставка и в обратна посока). 

http://www.aebtri.com/

