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Единен формат за подаване по електронен път на  
 МИТНИЧЕСКИ МАНИФЕСТ  

 
[HEADER] 
Count n..3 Брой на статиите 
Type a3 SMD 
Version n3 (n.n) 4.0 
 
[SMD_HEADER] 
Сектор 

No 
Кл. 
No 

Подр. 
No 

Елемент Представяне Описание Прил. No.  

А 1 1 smd_cell_A1_1_egn n10 ЕГН на лицето, което подава манифеста  
А 1 1 smd_cell_A1_1_name a..50 Име на лицето, което подава манифеста   
А 1 1 smd_cell_A1_1_address an..200 Адрес на лицето, което подава манифеста  
А 1 2 smd_cell_A1_2_egn n10 ЕГН на лицето, от името на което се подава манифеста  
А 1 2 cell_A1_2_ bulstat_number n..13 БУЛСТАТ на лицето, от името на което се подава 

манифеста 
 

А 1 2 smd_cell_A1_2_name a..50 Име на лицето, от името на което се подава манифеста  
А 1 2 smd_cell_A1_2_address an..200 Адрес на лицето, от името на което се подава манифеста  
А 1 2 cell_A1_2_st_code n3 Цифров код на държавата, издала паспорта на ЧФЛ MT  
A 1 2 smd_cell_A1_2_ passprt an..20 Номер на паспорт на ЧФЛ  
A 2  smd_cell_A2_container an..500 Контейнер No  
A 2  cell_A2_tt_code n3 Вид на транспорта Н11/ Пр 12 
A 2  smd_cell_A2_number an..500 Идентификация на превозното средство  
A 3  cell_A3_st_code n3 Цифров код на страна на износа MT  
A 4  smd_cell_A4 an..250 Придружаващи документи  
A 5  smd_cell_A5 an..250 Налични средства за идентификация  
Б 1  smd_cell_B_number n9 No на временния склад  
 
[SМD_ARTICLE_XXX] 
Сектор 

No 
Кл. 
No 

Подр. 
No 

 
Елемент 

 
Представяне 

 
Описание 

Прил
. No. 

В 2  smd_cell_art2 n6 Брой  
В 3  smd_cell_art3 an..20 Опаковка  
В 4  smd_cell_art4 an..40 Знаци и номера (ако стоката е автомобил се попълва No на 

двигател) 
 

В 5  smd_cell_art5 n10 Тегло нето  
В 6  smd_cell_art6 n10 Тегло бруто  
В 7  smd_cell_art7 an..40 Идентификация на стоките (ако стоката е автомобил се попълва 

No на шаси 
 

В 8  smd_cell_art8 an..50 Описание на стоките  
В 9  smd_cell_art9 an..50 Получател  
В   smd_cell_bill an..20 Товарителница № / Контейнер № /Вагон №  
Забележка към секцията: Тази секция се въвежда толкова пъти, колкото статии съдържа съответния митнически манифест 
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Изисквания и пояснения към единния формат: 
1. Абревиатура на символните представяния (колона Представяне) 
  
- 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 (-)) 
- 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 

2. Абревиатура на елементите (колона Елементи): 
[smd_]cell[_x[y[_z]]][_description] – общ формат на данните 
cell - когато съответните данни се използват като ключ за търсене в класификатор или регистър, посочен в общия случай в колона Прил. № (от Наредба 11) 
smd_ –  клетка (от манифеста), когато съответните данни не се използват като ключ за търсене, а се съдържат изцяло в съответния запис от файла на декларатора 
x – номер на сектор от манифеста, за която се отнася реда 
y – номер на съответната клетка за което се отнася реда 
z – номер на подразделението от съответната клетка за което се отнася реда, ако има подразделение  
description – описание (ако има такова) 

Изисквания и пояснения към структурата на файла, използван за подаване в електронна форма на данните от Манифест: 
1. Подаването в електронна форма на данните от манифеста се извършва чрез файл със структура, съгласно изложения по- горе единен формат.  
2. Всеки файл може да съдържа данните само от един манифест. 
3. Имената на файловете трябва да са във формат *.SMD, като името на всеки файл се вписва в бялото поле, след текста ‘МИТНИЧЕСКИ МАНИФЕСТ’, на който 

съответства. Името на файла може да съдържа само цифри и латински букви. 
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> 

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. При попълване на стойностите на елементи: 

- smd_sell_A2_container 
- smd_sell_A2_number 
- smd_sell_A4 
- smd_sell_A5 

да се спазват следните изисквания: 
- за разделител между идентификационните номера или документи да се използва само и единствено символът запетая (,) 
- да не се използват разделители в рамките на един идентификационен номер 

9. Форматът за дата е DD-MM-YYYY. 
10. Във файла трябва да се включват само редове от структурата, които имат стойности. 
11. 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 манифеста се намира на няколко реда.  


