
Регистрация на икономически 
оператори в системата на Агенция 
Митници 

Съгласно Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ по чл. 66б, ал. 2 

от Закона за митниците, която е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 77 от 26.09.2017 г., за 

икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № 

ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № 

ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания. 

Предвиденият преходен период за пререгистрация е от 02.10.2017 г.  до 31.01.2018 г. в рамките, 

на който ще могат да използват и съществуващите към момента регистрации за електронен обмен 

на информация с Агенция ,,Митници“. 

 

На основание Заповед Nо ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 на Агенция "Митници" обменът на 

данни между митническите органи и икономическите оператори може да се извършва само след 

регистрация в е-портала на Агенция  "Митници". 

 

Регистрацията е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG 

TAXUD и Агенция "Митници". 

В тази връзка е необходимо да направите своя еднократна регистрация в системата и след това да 

продължите процеса с делегиране на права и да посочите свой митнически представител. 

 

Задължителни условия преди да пристъпите към регистрация са: 

�  Да разполагате с валиден, квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) No 910/2014 на Европейския парламент и на Съюза от 23.07.2014г; 

�  Да сте законен представител на дружеството или законен упълномощен представител чрез 

нотариално заверено пълномощно; 

�  Да разполагате с EORI номер, акцизен номер, ако ползвате такъв; 

�  Да разполагате с уникален идентификатор ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър или 

ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато титуляра е регистриран на територията на Република 

България. 

 

 

Как да направите регистрация? 

 

Стъпка 1: Влизате на сайта на Агенция " Митници" - Електронни Митници - Регистрация (горе в 

дясно) и създавате потребителски акаунт. 

 

Може да използвате следния линк: 

https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=14&row_id=1 

 

Небоходимите инструкции и наръчник за регистрация са на следния линк: 

https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=4&row_id=4&param_na

v_id=1&param_is_actual=t 

 

Електронни Митници - Актуални документи - Документи за регистрация. 

 

Стъпка 2: Асоциирате Квалифицирания електронен подпис (КЕП) към потребителския си акаунт. 

 



Стъпка 3: Регистрирате данните на дружеството и създавате електронна идентичност. 

 

Стъпка 4: Създавате заявка за упълномощаване към вашия митнически агент, със съответен EORI  

номер , за пряко митническо представителство.  

 

След получаване на заявката за митническо представителство чрез системата на Агенция 

"Митници", вашият митнически агент ще я потвърди електронно и ще бъде в състояние да изготвя 

митнически декларации от ваше име. 

 

От сайта на Агенция "Митници": 

https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=ReaderForm&doc_def_id=35&row_id=1&param_n

ews=33 


