
Тарифа за основни карго услуги в България

Открийте кои условия важат за вашата палетна пратка, а ако имате съмнения дали попада в описаните по-долу категории, не се
колебайте да се свържете с нас

Стандартни палетни пратки

Тарифата е валидна от 01.09.2021.

Палетизирани пратки с размери на палета ширина 80 см х дължина 120 см и максимална височина до 180 см и тегло до 1000 кг.

Брой палетиБрой палети ТеглоТегло
Между офисите наМежду офисите на

ЕконтЕконт
(тарифен код 82)(тарифен код 82)

От и до офис на ЕконтОт и до офис на Еконт
До и от врата наДо и от врата на

клиента клиента 
(тарифен код 82)(тарифен код 82)

От и до врата наОт и до врата на
клиента клиента 

(тарифен код 82)(тарифен код 82)

1  карго палет1 карго палет под 500кг 39,22 лв. 48,06 лв. 52,65 лв.

1  карго палет1 карго палет от 500кг до 1000кг 43,58 лв. 60,07 лв. 75,22 лв.

Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Крайната цена за доставка на стандартен палет е сбор от:
основна карго услуга
допълнителни услуги
такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия зависи от цените на горивата в България, от инфраструктурата и условията по пътищата. Обявява се
от Еконт всеки месец на 1-во число.

Нестандартни палетни пратки

Тарифата е валидна от 01.09.2021.

Палетизирани пратки с размери по-големи от стандартен палет по един или повече от параметрите – ширина, дължина, височина
или тегло.

Нестандартен размер палетна пратка е всяка палетизирана пратка, за която е валидно поне едно от условията:
основата е по-голяма от 120 см на 80 см
височина на палета и съдържанието на пратката е над 180 см
теглото на палета и съдържанието му е над 1000 кг.

Крайната цена за доставка на нестандартен палет е сбор от:
основна карго услуга
допълнителни услуги
такса гориво и пътни условия

Такса гориво и пътни условия зависи от цените на горивата в България, от инфраструктурата и условията по пътищата. Обявява се
от Еконт всеки месец на 1-во число. 
Изпълняваме доставка на палетни пратки с нестандартни размери над посочените, включително по-високи от 180 см, както и по-
тежки от 1000 кг на палет. 
Необходимо е предварително да се информирате за възможностите за прием и доставка на вашите нестандартни палети, като се
свържете с нас. 
Цената на основната карго услуга за тях се изчисляват по следната формула:

1. Изчисляваме коефициента за нестандартност на палетната пратка:
Коефициент за нестандартност спрямо основата на палетната пратка = (дължина на пратката в метри Х ширина на
пратката в метри) / 0,96
Коефициент за нестандартност спрямо височината на палетната пратка = Реална височина в метри / 1,8
Коефициент за нестандартност спрямо теглото на палетната пратка = Реално тегло на пратката в килограми / 1000.



За да получите общият коефициент, е необходимо да умножите резултата от трите. Стойността на коефициента за
нестандартност на палетна пратка не може да е по-малко от 1.

2. Умножаваме получения общ коефициент по цената за стандартен карго палет спрямо предпочитания начин на доставка (от и
до адрес, от адрес до карго офис на Еконт или обратното, между карго офиси на Еконт) и спрямо единичното тегло.

3. Това е цената за карго услугата.

Всички палети ще бъдат задължително измерени и претеглени от Еконт. В случай, че параметрите не отговарят, цената ще бъде
автоматично променена спрямо реалните. 

Непалетизирани карго пратки

Непалетизираната карго пратка се състои от множество части с общо тегло над 1 до 10 т. Всяка част от пратката може да бъде с
максимални размери 90 х 90 х 90 см за пакет и 300 х 20 см за рулон.

Тарифно тегло на праткатаТарифно тегло на пратката
Между офисите на ЕконтМежду офисите на Еконт

(тарифен код 85)(тарифен код 85)

От и до офис на Еконт От и до офис на Еконт 
До и от врата на клиента До и от врата на клиента 

(тарифен код 85)(тарифен код 85)

От и до врата на клиента От и до врата на клиента 
(тарифен код 85)(тарифен код 85)

над 1  тоннад 1  тон 0,33 лв. за килограм 0,44 лв. за килограм 0,49 лв. за килограм

Посочените цени са в лева за един брой, с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Формулата за изчисление на куриерска услуга за непалетизирани карго пратки е следната:

Куриерска услуга = основна карго услуга спрямо тарифното тегло на пратката + допълнителни услуги + такса гориво и пътни
условия. 
Такса гориво и пътни условия зависи от цените на горивата в България, от инфраструктурата и условията по пътищата. Обявява се
от Еконт всеки месец на 1-во число.

1. Реалното тегло на пратката е сборът от теглата на всички нейни части.
2. Обемното тегло (в кг) на пратката се изчислява по формулата: ширина (в см) х дължина (в см) х височина (в см) / 6000.

Максималните размери на всяка част от пратката не трябва да надвишават:
90 х 90 х 90 см за пакет
300 см х 20 см за рулон

3. Тарифно тегло е реалното или обемно тегло на всички части от една пратка, като се таксува по-голямата величина, закръглена
до цял килограм.

4. Пратки, които са с размери на една или повече от частите над определените в точкa 2, могат да бъдат приети от куриера за
доставка. Това става след проверка на възможностите, в зависимост от типа на пратката, адреса на приемане и адреса на
доставка.

Моля, информирайте се за цената от обслужващия ви куриер или офис преди предаване на пратката, в случай че тя не е посочена в
тарифата.

Срокове за доставка

За населени места с офис на Еконт - на следващ работен ден след изпращането.
За населени места без офис на Еконт - съгласно график на обслужване до 3 работни дни след изпращането.



 

Тарифа за допълнителни услуги към карго услуги в България

Име на услугатаИме на услугата ИндексИндекс Цени и надбавкиЦени и надбавки

Наложен платежНаложен платеж CDCD Вижте таблицатаВижте таблицата

Услуга, при която пратката се дава на получателя след заплащане на предварително определената от подателя сума

Получател плаща сума поПолучател плаща сума по
наложен платежналожен платеж

Подател получава сума по наложен платежПодател получава сума по наложен платеж

в офис на Еконт в брой на адрес в брой по банков път

В офис на Еконт в бройВ офис на Еконт в брой 1,31 %* 2,62 %* 1,31 %*

На адрес в бройНа адрес в брой 2,62 %* 2,62 %* 2,62 %*

Електронно**Електронно** 1,31 %* 2,62 %* 1,31 %*

1. Процентите се изчисляват от стойността на наложения платеж.
2. Електронно можете да платите:

в офис на Еконт - с банкова карта през ПОС терминал
в е-Econt - през ePay

Обявена стойностОбявена стойност ОСОС
0,26 % от обявената0 ,26 % от обявената
стойност на праткатастойност на пратката

Обявена стойност е стойността на пратката, до която носим отговорност в случаите на повреда, загуба или кражба. Тя се
посочва от клиента при изпращане на пратката. С лимит 10 000 лв.

Нашата отговорност зависи от това дали сте ни позволили да прегледаме съдържанието на пратката преди изпращането ѝ:

ако сте позволили - носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда на съдържанието на
пратката
ако не сте позволили - носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда само на опаковката, без
съдържанието на пратката.

Обратна разпискаОбратна разписка

ХартиенаХартиена DCDC 3,82 лв.  на пратка3 ,82 лв.  на пратка

ЕлектроннаЕлектронна EDCEDC 2,35 лв.  на пратка2 ,35 лв.  на пратка

Документ, собственоръчно подписан от получателя, с който се гарантира, че пратката е приета от него. Подписаната разписка
се връща обратно към подател на следващ работен ден.

Обратна разписка-стокова разпискаОбратна разписка-стокова разписка DC–CPDC–CP Вижте таблицатаВижте таблицата

УслугаУслуга ЦенаЦена

Градски куриерГрадски куриер 6,18 лв.

Между офисите на ЕконтМежду офисите на Еконт 4,41 лв.

От и до офис на Еконт и до и от врата на клиентаОт и до офис на Еконт и до и от врата на клиента 5,59 лв.

От и до врата на клиентаОт и до врата на клиента 6,18 лв.



 

Точен часТочен час PP

за непалетизирани пратки с посочен конкретен час "в"за непалетизирани пратки с посочен конкретен час "в" 2 ,62 лв.  на пратка2 ,62 лв.  на пратка

за карго палетза карго палет 5 ,45 лв.  на пратка5 ,45 лв.  на пратка

за непалетизирани пратки с посочен интервал за доставказа непалетизирани пратки с посочен интервал за доставка
до/след/междудо/след/между

26,16 лв.  на пратка26 ,16 лв.  на пратка

Избирате конкретен час или интервал от време за доставка на пратки до адрес, който е удобен за вас. Услугата Точен час е
достъпна за адреси в цялата страна, освен населените места, които се обслужват по график.

ОпаковкаОпаковка PACKPACK Вижте таблицатаВижте таблицата

Вид опаковкаВид опаковка ЦенаЦена

Купуване на палетКупуване на палет 19,62 лв.

Наем на палетНаем на палет 9,16 лв.

Опаковане със стреч фолиоОпаковане със стреч фолио 15,04 лв.

Купуване на стреч фолиоКупуване на стреч фолио 20,06 лв.

Купуване на мини стреч фолиоКупуване на мини стреч фолио 5,83 лв.

Джоб за товарителницаДжоб за товарителница 0,07 лв.

Наем на стойка за моторНаем на стойка за мотор PACK 12PACK 12 18,31 лв.18 ,31 лв.

Разработихме специална стойка за мотор. С нея гарантираме, че ще го доставим във вида, в който е изпратен.

Двупосочна праткаДвупосочна пратка DPDP

Можете да изпратите пратка и да я върнете обратно с 10% отстъпка.

Върни праткаВърни пратка

Можете да върнете с минимум 10% отстъпка всяка получена пратка.

РазпорежданеРазпореждане ICIC Вижте таблицатаВижте таблицата

Променяте свободно и по всяко време получателя, мястото и часа за доставка. Можете да го направите чрез разпореждане по
телефон, от имейл известието или профила си в e-Econt.

Вид разпорежданеВид разпореждане ЦенаЦена
Кой може да прави разпорежданетоКой може да прави разпореждането

ПодателПодател ПолучателПолучател

Промяна по доставката в едно и също населено мястоПромяна по доставката в едно и също населено място

Промяна на получателПромяна на получател безплатно

Промяна на адресПромяна на адрес 3,30 лв.*

Промяна на офис илиПромяна на офис или
Еконтомат за получаванеЕконтомат за получаване

3,30 лв.*

Промяна на начина наПромяна на начина на
доставкадоставка

3,30 лв.*



Промяна по доставката до друго населено мястоПромяна по доставката до друго населено място

Промяна на адрес или офисПромяна на адрес или офис
за получаване**за получаване**

Цената за доставка е според
тарифата за карго услуги

-

Промяна на времето за доставкаПромяна на времето за доставка

Промяна деня за доставкаПромяна деня за доставка
(от понеделник до петък)(от понеделник до петък)

безплатно

Съботна доставка наСъботна доставка на
непалетизирани праткинепалетизирани пратки

- с посочен точен час "в"- с посочен точен час "в" 5,45 лв.

- с посочен точен час- с посочен точен час
"до/преди/между""до/преди/между"

2,62 лв.

Точен час за доставка наТочен час за доставка на
непалетизирани праткинепалетизирани пратки

- с посочен точен час "в"- с посочен точен час "в" 5,45 лв.

- с посочен точен час- с посочен точен час
"до/преди/между""до/преди/между"

2,62 лв.

Точен час за доставка наТочен час за доставка на
палетизирани праткипалетизирани пратки

26,16 лв.

Промяна на плащане по доставкаПромяна на плащане по доставка

Промяна кой да платиПромяна кой да плати
доставкатадоставката

безплатно -

Разделяне на разноските поРазделяне на разноските по
доставкадоставка

безплатно -

Промяна на условията поПромяна на условията по
наложен платеж***наложен платеж***

безплатно -

Други разпорежданияДруги разпореждания

Връщане на праткаВръщане на пратка
Цената за доставка е според

тарифата за карго услуги
-

Унищожаване на праткаУнищожаване на пратка безплатно**** -

Промяна на условията заПромяна на условията за
допълнителните услуги:допълнителните услуги:

Обратна разписка,Обратна разписка,
Двупосочна пратка, ПрегледДвупосочна пратка, Преглед

и тест , Преглед, тест ии тест , Преглед, тест и
избор, Верни данни иизбор, Верни данни и

подпис върху документподпис върху документ

безплатно -

Условия за прилагане на тарифа
* При плащане на кредит се начислява допълнителна такса в размер на 0,60 лв.
** Ако пренасочвате пощенски пратки, вместо до офис – до адрес, ще заплатите цена за доставката по тарифите за куриерска
услуга, без да се начислява допълнително такса за разпореждането.
*** Възможни са следните промени – добавяне, отпадане на наложен платеж или пощенски паричен превод, както и промяна в
начина на изплащане.
**** Когато пожелаете да унищожим пратка, следва да платите за услугите, които са натрупани до момента на разпореждането.

Посочените цени са с ДДС.



УказаниеУказание БезплатноБезплатно

Укажете на куриера какво трябва да направи с пратката при приемането или предаването ѝ или с приложените документи.

Верни данни и подпис върху документВерни данни и подпис върху документ PDPD 4,25 лв.4 ,25 лв.

Може да изпратите документи за подпис и да дадете указание на куриер:
да провери самоличността на лицето, което подписва документа
да посочи място за подпис
да посочи цвят на химикалка
да провери датата на подпис върху документа
да приеме от получател копие на документ за самоличност или друг и да го достави на подателя

Споделяне на разноскитеСподеляне на разноските БезплатноБезплатно

Можете да кажете кой да плати разноските - вие, другата страна или да ги поделите помежду си според уговорката, която имате.

Известия с имейлИзвестия с имейл БезплатноБезплатно

С имейл известие винаги знаете къде е пратката ви, офисът или куриерът, който се грижи за вас. Директно през имейла и само с
един клик можете да промените начина на доставката преди получаването на пратката.

Известия със SMSИзвестия със SMS 0,18 лв.0 ,18 лв.

С услугата SMS известяване научавате най-важното за вашите пратки и получавате линк, за да ги проследите. Бързо и лесно
имате достъп до информация къде и кога ще ги доставим и каква е цената на услугата.

Такса престой след 7-мия денТакса престой след 7-мия ден SKSK 5,23 лв.  на ден за пратка5 ,23 лв.  на ден за пратка

Начислява се, в случай че не вземете пратката си до 7 работни дни.

Изплащане на наложен платеж чрез пощенски паричен преводИзплащане на наложен платеж чрез пощенски паричен превод
Безплатна опция наБезплатна опция на
Наложен платежНаложен платеж

Решение, което ви дава възможност да търгувате от разстояние лесно, удобно и съобразно закона. Не е необходимо да
издавате касова бележка

Задържане на куриер на адресЗадържане на куриер на адрес 5 ,23 лв.5 ,23 лв.

В случай на задържане на куриер повече от 15 минути се начислява такса към стойността на куриерската услуга за всеки
следващи 30 минути забава.

Авансово плащанеАвансово плащане БезплатноБезплатно

Авансовото плащане дава възможност да предплатите вашите куриерски услуги в брой или по банков път. Срещу внесената от
вас сума получавате съответните ваучери. С тях можете да заплащате куриерските услуги през своя електронен кабинет.
Авансово плащане не се предлага за услугите от пощенския сервиз.

Всички цени са в лева с ДДС.

Цената за преопаковане и други допълнителни услуги се договаря допълнително.
Тарифата за складиране е валидна за пратки, които не са с клас на опасност и не са под митнически режим.

Тарифа за специфични услуги към карго услуги в България



Покупка с куриерПокупка с куриер PBC (CD)PBC (CD) Вижте таблицатаВижте таблицата

Купуваме вместо вас и ви доставяме каквото желаете

платена сума за покупкаплатена сума за покупка такса за посещение на адрестакса за посещение на адрес процент от стойността на покупкатапроцент от стойността на покупката

в офис на Еконт в бройв офис на Еконт в брой - 1,31 %

от адрес в бройот адрес в брой 3,27 лв. 2,62 %

електронно* или банков път**електронно* или банков път** - 1,31 %

*авансово
**Електронно можете да платите:

в офис на Еконт - с банкова карта през ПОС терминал
в e-Еcont - през ePay
в e-Еcont - с вашата банкова карта

Всички цени са в лева с ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Доставката се изпълнява съгласно Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, които са
предоставяни от Еконт Експрес ООД, съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски
услуги № 0026-02/02.02.2017 г.

Триъгълна логистикаТриъгълна логистика

Продавате директно от склада на доставчика ви до вашия клиент.

За да ползвате услугата, е нужно да сключите договор с нас. Посетете наш офис или се свържете с отдел Продажби на имейл
dropshipping@econt.com.

СкладиранеСкладиране

Продавате стоките си директно от нашия склад до клиентите си

Тарифа за основни услуги за складиране

Приемане (за брой)Приемане (за брой) Складиране (на ден за брой)Складиране (на ден за брой) ГрупиранеГрупиране Предаване (за брой)Предаване (за брой)

Палет 120 х 80 х 160Палет 120 х 80 х 160 4,80 лв. 1,60 лв. 0,80 лв. 4,80 лв.

Кашон (артикул) 60х 40 х80Кашон (артикул) 60х 40 х80 - - - -

до 1кгдо 1кг 0,60 лв. 0,20 лв. 0,10 лв. 0,60 лв.

до 2кгдо 2кг 0,90 лв. 0,30 лв. 0,15 лв. 0,90 лв.

до 5кгдо 5кг 1,20 лв. 0,40 лв. 0,20 лв. 1,20 лв.

до 10кгдо 10кг 1,50 лв. 0,50 лв. 0,25 лв. 1,50 лв.

до 15кгдо 15кг 1,80 лв. 0,60 лв. 0,30 лв. 1,80 лв.

до 20кгдо 20кг 2,40 лв. 0,80 лв. 0,40 лв. 2,40 лв.

над 20кгнад 20кг 4,80 лв. 1,60 лв. 0,80 лв. 4,80 лв.



 

Тарифа за допълнителни услуги за складиране

вид на услугатавид на услугата допълнителни условиядопълнителни условия цени и надбавкицени и надбавки

Обявена стойностОбявена стойност
Повишена отговорност на куриера до размера на обявената

стойност с лимит 10 000 лв.
0,26 % от обявената стойност

ОпаковкаОпаковка Вид 1 – размер 40 х 35 х 35 см 3,27 лв. на бр.

ОпаковкaОпаковкa Вид 2 – размер 30 х 20 х 30 см 2,29 лв. на бр.

ОпаковкaОпаковкa Вид 3 – размер 30 х 25 х 15 см 0,11 лв. на бр.

ОпаковкaОпаковкa
Вид 4 – велпапе или аерофолио – размер 1

кв.м
1,31 лв. на кв.м

ОпаковкaОпаковкa Вид 5 – размер 25 х 17 х 10 см 0,78 лв. на бр.

Всички цени са в лева с ДДС.

Цената за преопаковане и други допълнителни услуги се договаря допълнително.
Тарифата за складиране е валидна за пратки, които не са с клас на опасност и не са под митнически режим.
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