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Тарифа за стандартни куриерски услуги на територията на България 
 

Тегло на пратката/Вид 
услуга 

 
Градски куриер 

 
Междуградски куриер 

  
 
 
 
Доставка до 13ч. на 
следващия работен 
ден 

Доставка до 13ч. на 
следващия работен ден 
(за населени места с 
график на обслужване, 
срокът се удължава до 
деня на посещение на 
населеното място) 

Документи до 0,5 кг. 5,10 6,00 
до 1 кг. 5,10 7,70 
над 1 до 2 кг. 5,10 9,20 
над 2  до 5 кг. 5,10 11,10 
над 5 до 10 кг. 11,20 16,10 
над 10 до 15кг. 14,70 21,20 
над 15 до 20 кг. 16,00 25,10 

 
 
 
За всеки следващ кг. до 
50 кг. 

 
 
16,00 лв.+0,65лв. за 
всеки следващ 
килограм 

 
 
25,10лв.+0,65лв. за 
всеки следващ 
килограм 

* Посочените цени са в лева с ДДС. 
* Към цената на услугите се добавя такса гориво. 
Куриерската услуга се изчислява по следния начин: Куриерска услуга = (Стандартна 
услуга + Допълнителни услуги)+ такса гориво. 

 
Таксата гориво се обявява на сайта на Фасто Куриер на всяко 1-во число на месеца, и  
се определя в зависимост на пътните условия и цената на горивата в Р.България. 

 

Всяка пратка може да съдържа до 10 пакета, като максималното тегло на 1 пакет не 
може да надвишава 50 кг. Действителното тегло на пратката е сборът от теглата на 
съдържащите я пакети. 

Обемното тегло на пратката се изчислява по следния начин: 

Ширина Х Дълъжина Х Височина Х 160 

Тарифното тегло е действителното или обемно тегло на всички пакети от една пратка, 
като се таксува по-голямата величина, закръглена до цял килограм. 
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От врата до врата се приемат и доставят пратки с тарифно тегло до 20кг. 
Пратки с тегло над 20 кг. се приемат или доставят до приземен етаж, като 
подателя/получателя съдейства на куриера при товаро - разтоварната дейност. 

 
 

Тарифа за палетни услуги на територията на Р.България 
 

Видове палети Срок на доставка Цена на услугата 
Мини палет 1 работен ден По калкулатор за 
80см*60см. (За населени места с график на проверка на цената  

 обслужване,   срокът   се   удължава  до   
 деня    на    посещение    на  населеното   
 място)   
 1 работен ден По калкулатор за 

Евро палет 
80см*120см. 

(За населени места с график на 
обслужване, срокът се удължава до 
деня    на    посещение    на  населеното 

проверка на цената  

 място)   
 1 работен ден По калкулатор за 

Индустриален палет 
100см.*120см. 

(За населени места с график на 
обслужване, срокът се удължава до 
деня    на    посещение    на  населеното 

проверка на цената  

 място)   
Индустриален палет 1 работен ден По калкулатор за 
120см.*120см. (За населени места с график на проверка на цената  

 обслужване,   срокът   се   удължава  до   
 деня    на    посещение    на  населеното   
 място)   

Друг  вид- по индивидуална 1 работен ден По калкулатор за 
оферта (За населени места с график на проверка на цената  

 обслужване,   срокът   се   удължава  до   
 деня    на    посещение    на  населеното   
 място)   

*Цената е в лева с ДДС и се формира в зависимост от параметрите на палета, брой палети в 
една пратка, дестинация на транспорта. 
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Тарифа за допълнителни услуги на територията на Р.България 

Вид  
допълнителна 
услуга 

Пояснение Цена на услугата 

Фиксиран
 

Услугата е валидна за населени места с офис на  ФАСТО до 20кг. - 2,40лв. 
обслужване Куриер. за пратка 
доставка* над 20кг. -10,80 

лв. за пратка 

Обратна 
разписка 

Услугата е валидна при предаване на обратна разписка от 
получателя към подателя в момента на доставката. 

1,80 лв. 

Обратен 
документ 

Услугата е валидна при предаване на обратен документ от 
получателя към подателя в момента на доставката. 

1,80 лв. 

Обявена 
стойност 

Услугата се предоставя при доказване на стойността на 
пратката с документи, предоставени от Потребителя. Лимит 
на обявена стойност на пратка е не повече от 9 988 лв. 

0,24% 

Наложен платеж 

Суми от НП 
могат да 

Срок на 
изплащан е 
на суми по 
НП: 

по банков път 
за клиенти с 
договор 

в брой в офис 
на ФАСТО 

в брой на 
адрес 

Изплащане по банков 
път - 1 %, но не по 
малко от 1 лв. с ДДС 

се изплащат по 
банков път или 
в брой на 
клиенти с 
договор. 

Изплащане в брой на 
адрес - 2 %, но не по 
малко от 

Суми 
събрани до 
13,00 ч. 

до 18,30 ч. в 
деня на 
доставка 
на 
пратката 

от 14,30 ч. 
до края на 
работния 
ден  на 
офиса 

В първия 
работен ден 
следващ 
доставката 

На клиенти без 
договор сумите 
от  

2,40 лв. с ДДС 

НП се изплащат 
само 

Изплащане в офис 

в брой, срещу 
предоставяне 
на оригинална 
товарителница 
и на адреса от 
който е 
изпратена 
пратката. 

- 1,20 %, но не по
малко от 1 лв. с ДДССуми 

събрани 
след 13,00 
ч. 

до 18,30 ч. в
първия 

работен ден 
следващ 
доставката 

в първия 
работен ден 
следващ 
доставката 

В първия 
работен ден 
следващ 
доставката 

Услугата се извършва 
за суми до 
9 998,00лв. 
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Пощенски 
паричен 
превод 

Пощенски 
паричен 
превод е услуга 
за превод на 
пари чрез 
Фасто Куриер. 

Срок за 
изплащане 
на ППП: 
съгласно 
условията 
за 
изплащане 
на НП 

Максимален 
размер на 
ППП: 
от/до офис 
на Фасто 
Куриер в 
брой до 
9 998,00лв. 

Максимален 
размер на 
ППП: 
от адрес до 
офис на 
Фасто 
Куриер в 
брой до 
1000,00 лв. 

Максимален 
размер на 
ППП: 
от офис до 
адрес на 
клиент в 
брой до 
1000,00 лв. 

Събиране/Изплащане 
в брой в офис на 
Фасто Куриер - 1,20 % 
от сумата на превода 

Събиране/Изплащане 
в брой на адрес на 
клиента - 2,40 % от 
сумата на превода 

Събиране в брой на 
адрес на клиента и 
Изплащане по банков 
път-  2,40 % от сумата 
на превода 

Събиране в офис на 
Фасто Куриер и 
Изплащане по 
банкова сметка на 
клиента- 1,2% от 
сумата на превода 
 но не по-малко от 
2,00лв. 

Обработка 
При обработка на пратки с повече от 10 пакета на пратка се 
събира допълнителна такса в 
размер на 1,20 лева с ДДС за всеки пакет след десетия. 

1,20 лв. 

Преглед и тест 

Доставяне на пратка, при което подателят изрично 
разрешава 
получателя да прегледа и тества пратката при доставянето 
и. 

Не се таксува 

*Цените са в лева с ДДС.
*Услугите с фиксиран час се извършват с 15 минутен часови диапазон.
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