
„български пощи“ еад        обр. 303

ПОКаНа За КОЛеТ №
П

о
л

у
ч

а
т

е
л

Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

обл.

пощенски код

гр. (с.)

тел.

П
о

д
а

т
е

л

Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

обл.

пощенски код

гр. (с.)

тел.

обявена стойност лв.

Наложен платеж лв.

Съдържание:

За всеки колет, неполучен след 
9 календарни от датата на 
уведомяване на получателя 

(доставка на покана или 
известие) се заплаща цена за 
магазинаж, съгласно цените.

Тегло

кг г

вх. клеймо

„български пощи“ еад        обр. 303

ТаЛОН За КОЛеТ №

П
о

л
у

ч
а

т
е

л

Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

обл.

пощенски код

гр. (с.)

тел.

П
о

д
а

т
е

л

Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

обл.

пощенски код

гр. (с.)

тел.

обявена стойност лв.

Наложен платеж лв.

Съдържание:

Платена цена за:

изх. клеймо

Тегло лв.

об. ст. лв.

НП лв.

ИД лв.

ВСИЧКО лв.

„български пощи“ еад                                                                  обр. 303

деКЛаРаЦИЯ За КОЛеТ

П
о

л
у

ч
а

т
е

л Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к. бл. вх. ап.

гр. (с.) обл.

пощенски код тел.

П
о

д
а

т
е

л
Име, презиме, фамилия

ул. №/ж.к. бл. вх. ап.

гр. (с.) обл.

пощенски код тел.

обявена стойност                                                                                                                  лв. 
словом

Наложен платеж                                                                                                                      лв. 
словом

Съдържание:

Запечатан е със следния печат пломба

основание за % намаление:

изх. клеймо

Тегло Платена цена за:

Приел:

кг г Тегло лв.

об. ст. лв.

НП лв.

ИД лв.

ВСИЧКО лв.



Декларирам, че тази пратка не съдържа 

забранени и опасни предмети или стоки, както 

и акцизни стоки с неплатен акциз. опаковката 

е съобразена с обема, теглото и съдържанието 

на пратката и гарантира запазването º 

от повреда. Декларирам, че информацията, 

посочена в този формуляр е вярна и точна.

Подател:

(подпис)

еГН:

ПК Гр. (с.) обл.

ул. №/ж.к. бл. вх. ап.

Пратката е получена на:
Получател:

Адрес:

ЕГН Пълномощно №

упълномощен

                                                                           (име, фамилия)

Доставил пратката:

                                                                    (фамилия, подпис) (клеймо с дата на доставяне)

ПС
Магазинаж      Препращане             ВСИЧКо

лева лева                         лева

1. лева                         лева

2. лева                         лева

Всичко

Събрани цени с разписка 

№ ........................ дата ............................

Пощенски служители

1.

2.

Наложен платеж, преведен с паричен превод

№.................... от дата................................

Декларирам, че тази пратка не съдържа забранени и опасни предмети или 
стоки, както и акцизни стоки с неплатен акциз. опаковката е съобразена 
с обема, теглото и съдържанието на пратката и гарантира запазването 
º от повреда. Декларирам, че информацията, посочена в този формуляр е 
вярна и точна.

Подпис на подателя: .................................

указания от подателя в случай, че пратката не бъде доставена:

 да ми се върне веднага;  да се счита за изоставена;

 да се препрати на същия получател (подател) в:

ПЪЛНОМОЩНО Платена цена 

за получаване 

на сумата с 

пълномощно

................... лв.

Подписаният

Адрес

обл.

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

л.к. №

изд. на

от ЕГН

упълномощавам

Адрес

обл.

ул. №/ж.к.

бл. вх. ап.

л.к. №

изд. на

от ЕГН

да получи колетната пратка.

дата ......................................20........ г.

Упълномощител:

Проверил:

(н-к ПС/контрольор)


