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За
да
можем
да
Ви
обслужваме по-добре, ние
направихме
първата
интеграция със системата UETDS
Този документ съдържа информация за това как да
направите вашите U-ETDS съобщения чрез NCTS
Хъб.
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ОПРОСТЯВАНЕ НА
ТРАНЗИТНИЯ ПРОЦЕС

В тази презентация се
разглеждат следните въпроси
01 Какво е U-ETDS?
02 U-ETDS операции с NCTS хъб
03 Често задавани въпроси

Какво е U-ETDS ?
• Системата за транспорт, електронно проследяване и
проверка (U-ETDS) за първи път беше дефинирана
и описана с Регламента за автомобилния транспорт
(KTY), който беше публикуван в в брой 30295 на
Държавния вестник от 08.01.2018 година.
• Системата U-ETDS е система, която осигурява
проследяване, по електронен начин, в реално
време, оценка и контрол на движението на стоки,
товари и пътници, превозвани от компании,
извършващи транспортна дейност.
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Обща информация
Притежателите на сертификати за оторизация C2, C3, K1, K3 - L1, L2 - N1, N2 М1, М2 са длъжни да предадат следващата по-долу информация.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Табела 1 с регистрационен номер / Табела 2 с регистрационен номер
В допълнение към това –
за опасни вещества/материали
Турски граждански идентификационен
номер на Шофьор 1 / Шофьор 2 TR
1. Информация на ООН за товара
Вид на товара
2. Вид транспорт - превозване
Количество/тегло на товара (Кг)
Място (държава-област/провинция- община), дата и час на товарене и разтоварване
Наименование и данъчен номер на изпращача
Наименование и данъчен номер на на получателя
Притежателите на сертификати TIO не са задължени да оформят и правят
уведомления съгласно действащия регламент.
Тази информация трябва да бъде съобщена на министерството в рамките на максимум
6 часа от момента, в който превозното средство започва да се движи на
територията/вътре в границите на Турция. (Вътрешно, износ и др.)
При превоз на вносни товари/стоки, уведомяването трябва да бъде извършено до
изтичане на 6 часа след преминаването на границата от страна на превозното
средство.
Могат да се изпращат и уведомления за товарите, които ще бъдат транспортирани в
бъдеще, например след 2 дни или една седмица.
Уведомленията могат да бъдат отменени до обявения час на товарене на превозното
средство и да се актуализират до обявеното време за разтоварване.
При транспортирането на опасни товари, уведомяването трябва да се направи веднага
след потеглянето на товара.
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NCTS хъб с U-ETDS изявление-1
• Упълномощеното длъжностно лице на компанията/фирмата, за да може да направи
уведомление чрез Тоббунд члез електронната държава, трябва да избере и идентифицира
Тоббунд IP адреса от менюто, следващо по-долу.

Министерство на транспорта и инфраструктурата

U-ETDS операци
Уведомление за регистрация на превоз на товари
Операции за идентифициране на Uetds IP (Физически лиц)
Операции за идентифициране на Uetds IP (Юридически л)

Операции за идентифициране на Uetds оператор (Физически лица)

Операции за идентифициране на Uetds оператор (Юридически лица)
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Оторизиране на Едържава Уеб Сервиз

U-ETDS уведомление -2 с NCTS хъб
• В следващата стъпка чрез бутона «ДОБАВИ IP/IP EKLE» се достига до екрана,
посочен по-долу, и въвеждайки адреса «193.34.132.189» в графата «Начало
на IP/IP Başlangıç», операцията се завършва с бутона «Добави IP/IP Ekle».
Информация за фирмата/компанията
Наименование на фирмата
Данъчен номер на фирмата

Добавяне на IP

IP Начало

IP завършване/приключване

Добави IP
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U-ETDS Уведомление-3 чрез NCTS хъб
• След успешно добавяне на IP адрес, с бутона «Списък на IP», който се
намира в горния ляв ъгъл, можете да видите добавените IP адреси.

IP адресът се добави успешно

• С бутона «Преглед на протокол» можете да достигнете до информацията за «Реален потребител на
услуги» и „Реална парола за услуги “, които са необходими за U-ETDS уведомленията и
съобщенията.

Информация за фирмата/компанията
Наименование на фирмата/компанията

Данъчен номер на фирмата

Списък на IP адреси на фирмите
IP начало

193.34.132.189
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завършване/приключване

Операция

Изтрий

U-ETDS Уведомление-4 чрез NCTS хъб
• С бутона «Преглед на протокол» можете да достигнете до информацията за «Реален
потребител на услуги» и „Реална парола за услуги “, които са необходими за U-ETDS
уведомленията и съобщенията..

UETDS WEB СЕРВИЗ - ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЪЛНОМОЩИЯТА
Данъчен номер
Название
Име на ползвателя на Тест Сервиз/Услуга
Парола на тест сервиза/услугата

Действителен ползвател на сервиза - услугата
Парола на действителната услуга

СПИСЪК НА ОПРАВОМОЩЕНИТЕ
IP НОМЕРА
IP Начало
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IP Приключване

U-ETDS Уведомление-5 чрез NCTS хъб
• В резултат на тази операция, информацията за «име на потребител» и
«парола», предоставени на упълномощеното длъжностно лице на компанията,
се записва/регистрира, съответно в полетата «UETDS име на лице» и «UETDS
Парола» вътре в NCTS Хъб картата на фирмата.
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U-ETDS Уведомление-6 чрез NCTS хъб
• От раздела UETDS раздел, намиращ се на екрана за Декларации, посредством
«Нов» бутона се създава запис/региспрация.
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U-ETDS Уведомление-7 чрез NCTS хъб
• На екрана, който се отваря, се въвежда информацията за потребителя,
шофьора и превозното средство/спедицията и се щраква върху бутона за
запазване.
Ползувателят, който е извърши
уведомлението
Трябва да се напишат и двете
държ. контролно-регистр. номера
Трябва да се добавят общо или поотделно
шофьорите
Трябва да се напишат датите и часоветена
товарене и разтоварване

Регистрацията трябва да се довърши
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U-ETDS Уведомление-8 чрез NCTS хъб
• В полето «Информация за товара» посредством бутона «Оформи товар от позицията», прехвърляйки
информацията, заемаща място в декларацията, се създава UETDS запис/регистрация за товара.

Създава се информация за товара
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U-ETDS Уведомление-9 чрез NCTS хъб
• На екрана «Групова обработка на товара», който се отваря, посредством бутона «Вземи информацията за
превозвача/спедицията» се прехвърля информацията за датата и часа.
• Информацията за област-община на товарене и разтоварване за областната област трябва да се въвежда само за
турската страна.

Предвидена дата – час за разтоварване
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U-ETDS Уведомление-10 чрез NCTS хъб
•

•

След затваряне на предишния екран, като последна стъпка, товарът, за който е въведена цялата информация,
посредством бутона «Уведоми за нов товар» се изпраща като UETDS известие до Министерството на
транспорта и инфраструктурата.
Уведомяването трябва да се извърши чрез затваряне на предишните екрани и използване на бутона, отбелязан
на екрана по -долу.

Готова за уведомяване ETDS регистрация
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U-ETDS Уведомление-11 чрез NCTS хъб
•

Като последна стъпка, товарът, за който е въведена цялата информация, посредством бутона «Уведоми за нов
товар» се изпраща като UETDS известие до Министерството на транспорта и инфраструктурата.

Уведомление на регистрация

Уведомлението завърши!
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Процедури за анулиране на U-ETDS
операции/транзакции чрез NCTS хъб
•

Рейсът/спедицията или товарът, могат да се отменят до времето/часа за
товарене, и могат да се променят до времето/часа на разтоварване.

За анулиране можете да завършите
отмяната, като изберете от менюто
вляво.
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NCTS хъб U-ETDS Актуализиране-1
•

Ако са направени някакви промени в превозването поради някаква причина, в уведомлението
може да се извърши редактиране «до датата на разтоварване».

•

Ако е направена някаква промяна, уведомлението се изпраща отново посредством бутоните
«Актуализирай уведомление»,«Актуализирай превозното средство/спедицията».

Редактирането приключва чрез натискане на бутона «Запази»
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NCTS хъб U-ETDS Актуализиране-2
•

Промените, извършени в рейса/спедицията или в товара, се завършват и
записват, посредством бутона Редактирай.

Информацията за товара трябва да се актуализира чрез
екрана за товара, а информацията за пътуването трябва да се
актуализира на екрана за пътуване.
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NCTS хъб U-ETDS Актуализиране-3
•

Ако в уведомлението си получите грешка, можете да видите
съобщенията/месажите от раздела «Полученагрешка» .
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U-ETDS Уведомление-1 без декларация за транзит
•

ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ- U-ETDS МОДУЛ

•

В този модул можете да видите списъка на всички уведомления/известия, които сте направили, да ги
докладвате и да правите външно уведомление за транзит.
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U-ETDS Уведомление-2 без декларация за транзит
За Нова регистрация се попълват съответните полета:
И този екран има същите правила.
Например, информация за рейса/спедицията, държавния контролно регистрационен номер.

След въвеждане на информацията се създава запис със 'Запази'.
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U-ETDS Уведомление-3 без декларация за транзит
•

За въвеждане на информацията за товара се създава регистрация/запис чрез
«Добави нова регистрация».
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U-ETDS Уведомление-4 без декларация за транзит
•

Съответната информация се попълва и се излиза с бутона «Запази».

Търсене и добавяне

Информация за
пътуването спедицията

Информация за
товара
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U-ETDS Уведомление-5 без декларация за транзит
•

Информация след влизане по късно, «нов Заредете доклад» с бутон
изпратен.
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Често задавани въпроси - 1
1.

Достатъчно ли е да извършите процеса на идентификация на електронното правителство само
веднъж?
Да, след като IP адресът на Тоббунд е дефиниран, операциите/транзакциите могат да се
извършват чрез Тоббунд.

2.

Кога трябва да се уведоми за стоки, получени от чужбина?
Уведомяването може да бъде направено след потеглянето превозното средство или най-късно 6
часа след влизането на превозното средство през турската граница.

3.

Трябва ли стоките да бъдат декларирани, дори ако не са обмитни?
Да, уведомяването трябва да бъде направено в рамките на 6 часа след потеглянето на
превозното средство, превозващо стоките.

4.

Могат ли стоки с повече от един артикул или подател-получател да бъдат съобщени чрез Тоббунд?
Да, когато вашата Т1 декларация оформяте чрез Тоббунд NCTS хъб, цялата информация ще бъде
попълнена автоматично..

5.

Какво трябва да направя, ако има промяна в стоките, който превозвам, срока за доставка или в
друга информация?
След подаване на уведомлението могат да се правят промени «до датата на разтоварване».
Следователно уведомлението трябва първо да бъде извършено и след това да бъде изпратено
отново чрез редактиране.
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Често задавани въпроси-2
6.

Моята информация за изпращача / получателя е една и съща и постоянно върша превози, в такъв случай,
трябва ли все пак да я съобщавам?
Да, трябва да съобщавате всяка пратка, която превозвате.

7.

Дадох под наем превозното си средство на друга компания, трябва ли все пак да извърша уведомяване?
Собственикът на лиценза/документа за оторизация, на който е регистрирано превозното средство, трябва
да направи уведомлението.

8.

Трябва ли да съобщавам дори за транспортирането на стоки, принадлежащи на моята собствена компания?
Да, уведомяването трябва да бъде направено в рамките на 6 часа след потеглянето/заминаването на
превозното средство, превозващо стоките.

9.

Каква е санкцията за не извършване на уведомяването?
Санкциите са регламентирани в съобщението, направена в разделите P и Q на административния
документ на уебсайта на министерството, както следва:
«Ще
бъдат
изпратени
10
предупреждения
на
притежателите
на
сертификати
за
оторизиране/разрешение, които не изпълняват задълженията си за уведомяване.»
„Ако се установи, че информацията, която са предали в системата, е невярна, на притежателите на
сертификат за оторизация/разрешение ще бъдат изпратени 5 предупреждения.“

10.

Получавам грешка при уведомяването, какво да правя?
Изпратете в E-mail адреса на Тоббунд UETDS изображението на екрана, заедно с кратко разяснение.
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За съдействие и помощ във връзка с U-ETDS, моля,
свържете се с нас.

uetds@tobbund.com.tr

444 23 22

