
ТАРИФА 
НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ВИДИН

Табл. 1- Наем на мотокар за товаро-разтоварни дейности

Времеви период за наемане на мотокар
почасово до 5т. За 1 работен ден

17,50 лв. 67,17 лв.

Наемни стойности са без включени ДДС.

Табл. 2- Наем на мотокар с водач/мотокарист за товаро-разтоварни дейности.

Времеви период за наемане на мотокар с водач
почасово до 5т. За 1 работен ден

23,00 лв. 111,00лв.

Наемни стойности са без вкл. ДДС

Табл. 3- Стойност за товаро-разтоварни дейности.

Времеви период за товаро-разтоварни дейности Стойност в лв. 
без ДДС

за 1 /един/ час 7,50 лв.
Обем на товаро-разтоварни дейности Стойност за в лв. 

без ДДС
от 1 човек /до 100 кг 7,50 лв.
от 1 човек /от 101кг. до 600 кг. 10,00 лв.
от 2-ма човека /от 101кг. до 600 кг. 20,00 лв.
от 2-ма човека /от 601 кг. до 1100 кг. 30,00 лв.

Посочените стойности са без вкл. ДДС.

Забележка:

1. Товаро-разтоварни дейности на стоки в рамките на работното време, от 
понеделник до петък от 9.00ч. - 17.30 ч., са възможни само след съгласувана с „НКИЗ“ 
ЕАД 24-часова писмена заявка, а извън него - само след съгласувана с „НКИЗ“ ЕАД 48- 
часова писмена заявка.



2. Приемането на писмени заявки за извършване на товаро-разтоварни дейности 
се извършва до 17 ч.

3. Цените за товаро-разтоварни дейности съгласно горепосочените таблици или 
съгласно уговорени индивидуални писмени споразумения се завишават с 25%, в 
случаите когато клиентите не са подали своевременна писмена заявка за предстоящо 
приемане, експедиция или обработка на стоки на територията на Индустриален парк 
Видин.

4. Цените по таблица 3 са валидни в рамките на работното време от понеделник 
до петък от 9.00ч. - 17.30 ч. Цените на товаро-разтоварни дейности, извършвани в 
извънработно време, се заплащат съгласно индивидуално писмено споразумение.

5. При товаро-разтоварни дейности, свързани със стифиране, подреждане и 
укрепване на товари, цената за съответната дейност се увеличава с 30%. Доставката на 
материали за укрепване на товари се осъществява от клиента или за негова сметка с 20% 
доставно-складови разходи.

6. Цените за товаро-разтоварни дейности на стоки с необичаен размер, тегло, 
естество или обемни стоки, чието тегло е в крайно несъответствие с техните размери се 
завишават с 30% или се определят с индивидуално споразумение.

7. Товаро-разтоварни дейности на моторни превозни средства и колесна техника 
на собствен ход се извършва от клиента, неговия превозвач или от „НКИЗ“ ЕАД по цени, 
определени с индивидуално писмено споразумение.

Тарифата на Индустриален парк -  Видин е утвърдена на заседание на Съвета на 
директорите на „НКИЗ“ ЕАД с Протокол № 03/19.04.2022 година.

Тарифата влиза в сила от 19.04.2022 г.


