
Единен формат за подаване в електронна форма на данните от ЕАД 
 

[HEADER]

 
[SAD_HEADER]

Count n..3 Брой на стоките
Type a3 SAD
Version n3 (n.n) 4.0
sad_date_interest n10 (nn-nn-nnnn) Дата, към която се изчисляват вземанията (ако не е попълнено се счита, че вземанията ще се 

изчисляват към датата на приемане на декларацията.Попълва се само когато тези две дати са 
различни).

DocumentType аn..2 Код на искания режим от клетка 37 при ЕАД за внасяне или изнасяне, или Т –  при ЕАД за 
Транзит

Кл.
No

Подр.
No

 
Елемент

 

 
Представяне

 
ЕАД

 

 
Описание

Прил. 
No. 

1 1 sad_cell1_1 A2 EX, IM Кодът съгл.Прил.8, Наредба 11 8 
1 2 sad_cell1_2 N1 EX, IM Кодът съгл.Прил.8, Наредба 11 8 
1 3 sad_cell1_3 A2 T Кодът съгл.Прил.8, Наредба 11 8 
2  sad_cell2 an..200 EX Данни за износителя както следва :

а) в случай че износителят е юридическо лице или едноличен 
търговец, се вписват пълното юридическо наименование, 
адресът на управление, телефонният номер и факсът; 
б) в случай че износителят е физическо лице, се вписват името 
по паспорт, постоянният адрес и телефонният номер;  

 

    IM Пълното наименование/име и пощенският адрес на 
изпращача/износителя;  в случай че не е известен конкретният 
изпращач/износител на стоките, в клетката се попълва 
държавата, откъдето идва стоката

 

    T Пълното наименование, пощенският адрес, телефонният 
номер и факсът на изпращача/износителя;  

 

2  sad_cell2_tuda a..20 EX ТУДА на Изпращач / Износител  
2  sad_cell2_ds a..20 EX Данъчна служба на Изпращач / Износител  
2  cell2_bulstat_number n..13 EX БУЛСТАТ на Изпращач / Износител  
2  cell2_tax_number n10 EX Данъчен номер на Изпращач / Износител  
2  sad_cell2_egn n10 EX ЕГН на Изпращач / Износител  



g
2  cell2_st_code N3 EX Кодът на държавата, издала паспорта на ЧФЛ MT 99
2  sad_cell2_passprt an..20 EX Номер на паспорт на ЧФЛ  
4  sad_cell4 n..2 EX, T Товарни списъци брой  
5  sad_cell5 n..3 EX, IM, T Общият брой на декларираните стоки  
6  sad_cell6 n..7 EX, IM, T Общият брой на колетите  
8  sad_cell8 an..200 EX Пълното наименование/име и пощенският адрес на 

получателя;  в случай че не е известен конкретният получател 
на стоките, в клетката се попълват държавата и мястото, 
където ще бъдат представени стоките;

 

    IM Данни за получателя,  както следва:
а) в случай че получателят е юридическо лице или едноличен 
търговец, се вписват пълното юридическо наименование, 
адресът на управление, телефонният номер и факсът
б) в случай че получателят е физическо лице, се вписват името 
по паспорт, постоянният адрес и телефонният номер;  

 

    T Пълното наименование, пощенският адрес, телефонният 
номер и факсът на получателя;  

 

8  sad_cell8_tuda a..20        IM ТУДА на Получател / Вносител  
8  sad_cell8_ds a..20        IM Данъчна служба на Получател / Вносител  
8  cell8_bulstat_number n..13 IM БУЛСТАТ на Получател / Вносител  
8  cell8_tax_number N10 IM Данъчен номер на Получател / Вносител  
8  sad_cell8_egn N10 IM ЕГН на Получател / Вносител  
8  cell8_st_code N3 IM кодът на държавата, издала паспорта на ЧФЛ MT 99
8  sad_cell8_passprt an..20 IM Номер на паспорт на ЧФЛ  
9  sad_cell9_bank_name a..20 EX, IM Наименование на банката  
9  sad_cell9_bank_account N10 EX, IM Номер на сметка  
9  sad_cell9_bank_code N8 EX, IM Банков код на банката или на банковия клон  
11  cell11_st_code N3 EX Код на държавата, на територията на която се намира 

получателят
MT 99

    IM Код на държавата, на територията на която се намира 
изпращачът/износителят

MT 99

14  sad_cell14 an..200 EX Клетката се попълва, както следва:
а) в случаите, когато износителят е декларатор и не се 
представлява пред митническите органи от друго лице, вписва 
се думата "Износител";
б) в случаите, когато износителят се представлява пред 
митническите органи от друго лице, се вписват данните за 
представителя аналогично на начина за попълване на клетка 

 



№ 2
    IM Клетката се попълва, както следва:

а) в случаите, когато получателят е декларатор и не се 
представлява пред митническите органи от друго лице, вписва 
се думата "Получател";
б) в случаите, когато получателят се представлява пред 
митническите органи от друго лице, се вписват данните за 
представителя аналогично на начина за попълване на клетка 
№ 8

 

14  cell14_bulstat_number n..13 EX, IM БУЛСТАТ на Декларатор / Представител  
14  cell14_tax_number N10 EX, IM Данъчен номер на Декларатор / Представител  
14  sad_cell14_egn N10 EX, IM ЕГН на Декларатор / Представител  
14  cell14_st_code N3 EX, IM Кодът на държавата, издала паспорта на ЧФЛ MT 99
14  sad_cell14_passprt an..20 EX, IM Номер на паспорт на ЧФЛ  
14  sad_cell14_reprsnt an..20 EX, IM Номер от регистъра на представителите  
14  sad_cell14_agent an..20 EX, IM Номер от регистъра на агентите  
15а  cell15_st_code n3 IM, T Код на държавата, от която са изнесени стоките MT 99
16  cell16_st_code n3 EX, IM Код на държавата на произход на стоките;  ако стоките 

произхождат от различни държави, в клетката може да се 
запише 999

MT 99

17а  cell17_st_code n3 EX, T Код на държава на получаване MT 99
18 1 sad_cell18_1_type a..15 EX, IM, T Вид на превозното средство  
18 1 sad_cell18_1_number an..40 EX, IM, T Регистрационният номер на транспортното средство или името 

на кораба;  ако се използват влекач и ремарке с различни 
регистрационни номера, вписват се всички регистрационни 
номерa

 

18 2 cell18_2_st_code n3 EX, IM, T Код на държавата, на която принадлежи транспортното 
средство

MT 99

19  sad_cell19 n1 EX, IM, T Вписва се един от следните кодове:
а) 1 - за стоките, превозвани в контейнер;
б) 0 - за стоките, които не се превозват в контейнер

 

20 1 cell20_1_ds_code a3 EX, IM Код на условията на доставка 10
20 2 cell20_2_st_code N3 EX, IM Държава на доставка MT 99
20 2 sad_cell20_2_place an..20 EX, IM Място на доставка  
21 1 sad_cell21_1_type a..15 EX, IM, T Вид на превозното средство  



y
21 1 sad_cell21_1_number an..40 EX, IM, T Регистрационният номер на транспортното средство или името 

на кораба;  ако се използват влекач и ремарке с различни 
регистрационни номера, попълват се всички регистрационни 
номера

 

21 2 cell21_2_st_code n3 EX, IM, T Код на държавата, на която принадлежи транспортното 
средство

MT 99

22 1 cell22_1_c_code n3 EX, IM код на валутата, посочена във фактурата или договора за 
продажба

20

22 2 sad_cell22_2 n..12 EX, IM Общата фактурна стойност на декларираните стоки във валута  
23  sad_cell23 n..9 EX, IM Валутен курс  
24 1, 2 cell24_dt_code n2 EX, IM Вид на сделка 11
25  cell25_tt_code n2 EX, IM, T Кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното 

средство, описано в клетка № 21
12

26  cell26_tt_code n2 EX, IM Кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното 
средство, описано в клетка № 18

12

27  cell27_eknm_code n5 EX Кодът на населеното място ЕКНМ, където стоките са 
натоварени на действителното транспортно средство, с което 
ще пресекат границата, доколкото е известно при оформяне на 
износа

 

    IM Кодът на населеното място съгласно ЕКНМ, където стоките са 
разтоварени от действителното транспортно средство, с което 
са пресекли границата на Република България

 

    T Кодът на населеното място съгласно ЕКНМ, където стоките са 
натоварени на действителното транспортно средство, с което 
ще пресекат границата при напускане на митническата 
територия на Република България или ще бъдат представяни в 
получаващото митническо учреждение, доколкото е известно 
при започване на транзитната операция

 

28  sad_cell28_bank_name a..20 EX, IM Наименование на банката  
28  sad_cell28_bank_account n10 EX, IM Номер на сметка  
28  sad_cell28_bank_code n8 EX, IM Банков код на банката или на банковия клон  
29  cell29_ch_code n4 EX Кодът на изходното митническо учреждение 7
    IM Кодът на входното митническо учреждение  
29  sad_cell29_date n10

 (nn-nn-
nnnn)

EX Предполагаемата датата, на която стоките ще бъдат 
представени пред изходното митническо учреждение

 

    IM Датата, на която стоките са въведени на митническата 
територия на Република България

 



 
 [SAD_GOOD_XXX]

у
30  sad_cell30 a..20 EX, IM Точното място (митническо учреждение, склад и т. н.), където 

при поискване митническите органи могат да извършват 
проверка на стоките

 

48  sad_cell48_code n3 EX, IM Код на отсрочването- (100/200/300)  
48  sad_cell48_term an..3

(ann)
EX, IM Краен срок на плащането(формат Дxx / Mxx)  

49  cell49_store_number an10 EX, IM Номер на склада  
50  cell50_bulstat_number n..13 T БУЛСТАТ на отговорното лице  
50  cell50_tax_number n10 T Данъчен номер на отговорното лице  
50  sad_cell50_egn n10 T ЕГН на Отговорното лице  
50  Cell50_st_code n3 T Кодът на държавата, издала паспорта на ЧФЛ MT 99
50  sad_cell50_passprt an..20 T Номер на паспорт на ЧФЛ  
50  sad_cell50 an..200 T Пълното име (наименование и адрес на отговорното лице по 

смисъла на чл. 219, ал. 1, т. 13 ППЗМ)
 

50  sad_cell50_repr an..20 T Данни за представителя  
50  sad_cell50_ type_repr a2 T Вид на представителство  
52  sad_cell52_1 an..50 T Идентификационни данни за издадени гаранционни 

сертификати или сертификат за освобождаване от 
обезпечение, а в случаите на еднократно обезпечение - № на 
еднократната гаранция или № на платежния документ, с който 
е учреден паричен депозит

 

52  cell52_2_to_code n1 T Вид на обезпечението 19
53  cell53_ch_code n4 T Код на получаващото митническо учреждение по смисъла на 

чл. 219, ал. 1, т. 4 ППЗМ
7

54  sad_cell54_name an..50 EX, IM Трите имена и адресът на физическото лице, осъществяващо 
представителна власт на лицето по клетка № 14

 

54  sad_cell54_egn n10 EX, IM ЕГН на физическото лице, осъществяващо представителна 
власт на лицето по клетка № 14

 

54  sad_cell54_type_repr a2 EX, IM Вид на представителство  

Кл.
No

Подр.
No

 
Елемент

 
Представяне

 
ЕАД

 
Описание

Прил. 
No.

  sad_tax_count n1  Брой вземания за съответната стока  
31  sad_cell31 an..500 EX, IM Колети и описание на стоката (маркировки и номера; 

номер (а) на контейнер(и);  брой и вид)
 

33 1 cell33_1_trf_code n9 EX, IM, T Тарифен номер MT 99
33 5 cell33_5_code n4 EX, IM Код на митническо облекчение 13



34a  cell34_1_st_code n3 EX, IM Код на държавата на произход на стоката, описана в 
клетка № 31

MT 99

35  sad_cell35 n..12 EX, IM Бруто тегло  
36  cell36_pref_code n3 IM Код на преференция 14
37 1 cell37_1_cp_code n2 EX, IM Код на искания митнически режим 15
37 1 cell37_1_pred_cp_code n2 EX, IM Код на предшестващия митнически режим 15
38  sad_cell38 n..12 EX, IM Нето тегло  
39  sad_cell39 n..5 EX Остатъкът от предоставената на износителя квота, която 

не е изпълнена
 

40  sad_cell40 an..40 EX, IM, T Предшестващ документ  
41  cell41_ms_code n3 EX, IM Код на допълнителна мерна единица  
41  sad_cell41_qnt n..7 EX, IM Количество в допълнителната мерна единица  
42  sad_cell42 n..12 EX, IM Фактурната или договорната стойност на декларираната 

стока с цели числа във валута
 

43  sad_cell43 a1 IM Използваният метод за изчисляване на митническата 
стойност (МС), като се вписва един от следните кодове:
а) А - Договорна стойност (чл. 35 ЗМ);
б) Б - Договорна стойност на идентични стоки (чл. 36, ал. 
2, т. 1 ЗМ);
в) В - Договорна стойност на сходни стоки (чл. 36, ал. 2, 
т. 2 ЗМ);
г) Г - Метод за определяне на митническата стойност по 
чл. 36, ал. 2, т. 3 ЗМ;
д) Д - Изчислена стойност (чл. 36, ал. 2, т. 4 ЗМ);
е) Е - Метод за определяне на митн. стойност по чл. 37, 
ал. 1 ЗМ

 

44  cell44_1_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 1 16
44  sad_cell44_1_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 1
 

44  cell44_2_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 2 16
44  sad_cell44_2_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 2
 

44  cell44_3_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 3 16
44  sad_cell44_3_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 3
 

44  cell44_4_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 4 16
44  sad_cell44_4_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 4
 



у
44  cell44_5_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 5 16
44  sad_cell44_5_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 5
 

44  cell44_6_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 6 16
44  sad_cell44_6_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 6
 

44  cell44_7_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 7 16
44  sad_cell44_7_text an..100 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 7
 

44  cell44_8_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 8 16
44  sad_cell44_8_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 8
 

44  cell44_9_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 9 16
44  sad_cell44_9_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 9
 

44  cell44_10_doc_code аn3 EX, IM, T Код на документ на ред 10 16
44  sad_cell44_10_text an..50 EX, IM, T Видът документ, ако няма код за него и описание на 

документ на ред 10
 

44  sad_cell44_term an..3 (ann) EX, IM Крайният срок за приключване на режима (формат Дxx / 
Mxx), xx – число

 

44  cell44_gr_code n1 IM Код на обезпечаването 19
44  sad_cell44_gr_no an..10 IM № на гаранционния сертификат  
45  sad_cell45 n..12 IM Размерът на митническата стойност на стоката в левове 

с цели числа
 

46  sad_cell46 n..12 EX, IM Статистическата стойност на декларираната стока по 
покупни цени CIF или франко границата на Република 
България в левове с цели числа

 

  sad_vol n..6  Процент на алкохолно съдържание / Продажна цена  
  sad_insurance n..12  Застраховка  
  sad_transport n..12  Транспортни разходи  
  sad_sw n..12  Стойност на носителя на софтуера  
  sad_interest n..12  Базата върху която  се изчисляват лихви за периода 

(sad_date_interest – дата на приемане на декларацията). 
 

31  auto_name a..50 IM Наименование  
31  auto_brand a..20 IM Марка  
31  auto_model a..20 IM Модел  
31  auto_ type an..10 IM Тип  



Забележка към секцията: Тази секция се въвежда толкова пъти, колкото стоки има в съответния ЕАД
 
[SAD_TAX_XXX_X]                                                                                      

Забележка към секцията: където ХХХ е поредният номер на стоката, за която се отнася секцията, а Х е поредния номер на съответното 
вземане. Тази секция се въвежда толкова пъти, колкото стоки има в съответния ЕАД. За клетка “рекапитулация”  
ХХХ=000. 

 
Изисквания и пояснения към единния формат:
1. Абревиатура на символните представяния (колона Представяне)

y
31  auto_date n10

(nn-nn-nnnn)
IM Дата на първоначална регистрация  

31  auto_pass n..2 IM Брой места  
31  auto_weight n..5 IM Товароносимост  
31  auto_colour an..30 IM Цвят  
31  auto_capacity n..5 IM Работен обем  
31  auto_power n..5 IM Мощност на двигателя  
31  auto_type_power a5 IM Стандарт (KWDIN, KWSAE, HPDIN, HPSAE)  
31  auto_engine an..20 IM Фабричен № на двигател  
31  auto_chassis an..30 IM Фабричен № на шаси  

Кл.
No

 
Елемент

 

 
Представяне

 
Описание

Прил. No. 
Наредба 11

47 ctx_type_tax n3 Кодът на вземане 17
47 ctx_base n..12 Стойностната основа, от която се изчислява вземането  
47 ctx_stavka n..10 Ставката на вземането  
47 ctx_sum n..12 Размерът на изчисленото вземане  
47 ctx_pay_type n2 Код на начин на плащане 18

  
- a Буквени символи
- n Цифрови символи
- an Буквени и цифрови символи
- 3 Фиксирана дължина от три символа
- ..17 Променлива дължина, където “17” показва максималния брой на възможните символни позиции
- an5 (aannn) Фиксирана дължина от пет буквено-цифрови символа,където първите два символа са буквени, последвани от три 

цифрови, в този ред, без разделител
- an5 (aa-nn) Фиксирана дължина от пет буквено-цифрови символа, композирани в два поделемента, както е показано, с използван 

задължителен символ за разделител (в този случай тире (-))



 
2. Абревиатура на елементите (колона Елементи):
 
[sad_]cellx[_y[_description]] – общ формат на данните
auto_description – изключение от общия формат на данните, когато те се отнасят до съдържанието на клетка 31 при внос на автомобили.
ctx_description  - изключение от общия формат на данните, когато те се отнасят до съдържанието на клетка 47
където
cell - когато съответните данни се използват като ключ за търсене в класификатор или регистър, посочен в общия случай в колона Прил. № 
(от Наредба 11)
sad_ –  клетка (от ЕАД), когато съответните данни не се използват като ключ за търсене, а се съдържат изцяло в съответния запис от файла 
на декларатора
x – номер на клетката от ЕАД, за която се отнася реда
y – номер на подразделението от съответната клетка за което се отнася реда, ако има подразделение (с изкл. на кл.44, за която това е 
номерът на съответния запис в клетката).
description – описание (ако има такова)
auto – индикация,че данните се отнасят до съдържанието на клетка 31 при внос на автомобили
ctx - индикация,че данните се отнасят до съдържанието на клетка 47
 
3. Колона ЕАД:
Показва митническата процедура, за която се отнася съдържанието на съответния ред от таблицата, съгл. &1 от Допълнителните разпоредби 
на Наредба №11:
EX –  изнасяне
IM – внасяне
Т – транзит

  
Изисквания и пояснения към структурата на файла, използван за подаване в електронна форма на данните от ЕАД: 

1. Подаването в електронна форма на данните от ЕАД се извършва чрез файл със структура, съгласно изложения по- горе единен 
формат.  

2. Всеки файл може да съдържа данните само от един ЕАД.  
3. Имената на файловете трябва да са във формат *.SAD, като името на всеки файл се вписва в клетка 7 на писмения ЕАД, на който 

съответства.  
4. Файловете са в стандартен текстов .INI формат и се състоят от секции и елементи в тях, организирани като последователни записи, 

като всеки елемент съдържа:  
<елемент>=<съдържание на съответната клетка, посочено в колона Описание> 

( у ( ))
- n7 (nn,nnnn,n) Фиксирана дължина от седем цифрови символа, композирани в три поделемента, както е показано, без задължителен 

разделител, запетаята (,) показва разделянето на поделементи



5. Записите могат да съдържат арабски цифри, главни букви и разделители, с изключение на символите “литерал” (‘) и “кавички” (“).  
6. Съдържанието на записа е ляво подравнено спрямо знака за равенство (=).  
7. Когато записът съдържа дробна десетична стойност за разделител се използва точка (.), а не запетая (,).  
8. Форматът за дата е DD-MM-YYYY.  
9. Във файла трябва да се включват само редове от структурата, които имат стойности.  

10. Съдържанието на всеки запис се вписва на един ред, като комбинацията %CR%%LF% се използува за индикация на нов ред,  ако 
съдържанието на съответната клетка от ЕАД се намира на няколко реда.  


