
Регистрация на ЕОРИ номер 

1 Вход в системата 

ЕОРИ_БГ2 услуги е достъпна за физическо или юридическо лице, което има регистрация и 

е заявило профил „ЕОРИ_БГ2 услуги“, чрез услугата „Управление на потребителите и 

достъпа“, процес „1. Заявяване на достъп до системите (национални и централни на ЕК)“.  

Лицата достъпват услугата за получаване на ЕОРИ номер от е-customs> Публични онлайн 

услуги> Управление на потребители и достъп. 

След влизане в работното си пространство през секция „Управление на потребителите и 

достъп“ на е-Портала на Агенция „Митници“ следва да се изберат работното пространство 

за ЕОРИ_БГ2 услуга – чрез което следва да предоставите данни за издаване или 

актуализация на ЕОРИ номер  

2 Регистрация на ЕОРИ_БГ2 номер 

Началната страница има два основни панела: 

В Панел Регистриране/Редактиране  се съдържат формите за регистрация и 

редактиране на издадена ЕОРИ_БГ2 регистрация.  

В Панел Съобщения се изобразяват съобщенията към потребител. 

За да отворите формуляра за регистрация на ЕОРИ_БГ2 номер изберете бутон 

Регистриране/Редактиране. 

 

Фигура 1 



Във формата са налични 12 информационни панела, които следва да се попълнят: 

2.1 Информация за лицето 

 

 

Фигура 2 

 

Панел Информация за лицето съдържа полетата: 

 Име на лицето (1.1); 

 Идентификационен номер на лицето (1.2) – избор от падащо меню 

 TIN, ако е наличен (1.3); 

 Кратко наименование на лицето (1.4); 

 Дата на учредяване/ дата на раждане (1.5); 

 Номер по ДДС, ако е наличен (1.6); 

 Друг номер по ДДС, ако е наличен(1.6.1); 

 Правна форма , по документа за учредяване на лицето (1.7) 

2.2 Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес) 

 

 

Фигура 3 



Полетата в панела Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес) са 

задължителни за попълване. 

Полето Държава дава възможност за избор от падащо меню:  

 

Фигура 4 

Панелът Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес) съдържа полетата:  

 Държава (с drop down меню); 

 Име; 

 Улица; 

 Населено място; 

 Пощенски код. 

 

2.3 Вид на лицето 

 

Панелът Вид на лицето е задължителен за попълване. 

Съдържа едно единствено поле с възможност за избор от падащо меню: 

 



 

Фигура 5 

 

2.4 Информация за контакт 

 

 

Фигура 6 

Панелът Информация за контакт съдържа следните полета за попълване: 

 Име; 

 Кратко име; 

 Държава – избор от падащо меню; 

 Населено място; 

 Пощенски код; 

 Улица; 

 Телефон; 

 Факс; 

 Електронна поща. 

 

 

 



2.5 Тип на икономическата дейност 

В панела Тип на икономическата дейност има само едно поле за въвеждане – 

„Въвежда се код по НКИД“ – избор от падащо меню 

 

 

Фигура 7 

 

2.6 Информация за лице, установено на територията на РБ 

 

 

Фигура 8 

Панелът Информация за лице, установено на територията на РБ съдържа три 

полета: 

 Номер на документ за идентификация 

 Издаващ орган 

 Дата на издаване 



 

2.7 Информация за упълномощеното лице 

 

 

Фигура 9 

В панела Информация за упълномощеното лице има три полета за въвеждане. 

 Трите имена на упълномощеното лице 

 № на документ за упълномощаване 

 Обем на представителната власт  

 

2.8 Информация за лице, неустановено на територията на ЕО 

 

 

Фигура 10 

Панелът Информация за лице, неустановено на територията на ЕО съдържа три полета 

 Държава, където е установено лицето 

 Номер на документ за идентификация 

 Дата на издаване 

  



2.9 Митническо учреждение 

 

 

Фигура 11 

В панела Митническо учреждение има едно поле, което е задължително: 

Код на митническо учреждение – избор от меню 

2.10 Регистрацията е валидна 

 

 

Фигура 12 

Панелът съдържа полета: 

 От дата  

 До дата 

 

2.11 Потвърди  

 

 

Фигура 13 

Панелът Потвърди съдържа две полета с падащо меню за попълване с опции Да и Не. 

 



2.12 Налична информация за  УЕП на икономически оператор 

 

 

Фигура 14 

Панелът съдържа информация за УЕП на икономически оператор 

2.13 Избор на действие 

 

 

Фигура 15 

 

Формата предоставя възможност за избор на действие. 

Функционалните бутони за избор на действие се намират както в началото на формата за 

попълване 

 Бутон “Запази чернова” – позволява записване на данните, без да се изпращат за 

потвърждаване към вътрешната част на системата.  



 Бутон “Запази” записва данните, които сте въвели.  

Когато всички необходими и задължителни полета във формата са попълнени правилно се 

изпълнява командата за съхраняване на данните  новия ЕОРИ_БГ2 запис.  

 Бутон За приемане – изпраща данните към вътрешната част  

 

 Бутон Обезсилване 

Бутонът служи за обезсилване на ЕОРИ_БГ2 регистрацията 

 Бутон  Възстанови 

Бутонът се използва за възстановяване на обезсилена ЕОРИ_БГ2 регистрация 

 Бутон Печат PDF – създава и отпечатва PDF файл въз основа на данните въведени 

от вас. 

 

3 Редактиране на наличен ЕОРИ_БГ2 номер 

 

За да промените съдържанието във формуляра на вече активен ЕОРИ_БГ2 номер, 

изберете бутон „Промени“. 

Отваря се регистрационната форма с възможност за редакция.  

Когато извършим желаните промени, натискаме бутон Запази . 

 

4 Съобщения 

В панел Съобщения може да се прегледат съобщенията от служителите на Агенция 

Митници и към икономическия оператор. 

 



 

Фигура 16 

 


