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Информация  

относно изисквания за регистрация и идентификация на 

икономическите оператори в сила от 01.07.2009 г. 

(EORI номер  - глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, 

изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията) 

1. Въведение 
С цел постигане на по-голяма ефективност на въведените с Регламент (ЕО) № 648/2005 

на Европейския парламент и на Съвета мерки за повишаване на сигурността, е целесъобразно 

лицата да бъдат еднозначно идентифицирани чрез уникален общ идентификационен номер на 

територията на Европейската общност (ЕО). 

Във връзка с това с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията се измени Регламент 

(ЕИО) № 2454/93 на Комисията, като се създаде Глава 6 „Система за регистрация и 

идентификация”, с която се въведе законовата рамка, изискваща всеки икономически 

оператор и когато е уместно други лица, които в хода на своята дейност си взаимодействат с 

митническата администрация, да притежават EORI номер. Съгласно чл. 4к (1) от Регламент 

(ЕО) № 312/2009, EORI номерът се използва за идентификация на икономически оператори и 

други лица при взаимодействията им с митническите органи. 

От 1 юли 2009 година при взаимодействието си с митническа администрация на 

държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. 

2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква 

подаване на EORI номер 
 

Обобщена декларация 
 Въвеждане Напускане Транзитна декларация, 

включваща данните за 

обобщената декларация 

за въвеждане и 

напускане, 

Превозвач  

 

 

 

 

Условно: 

Когато EORI номер   е 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация. 

Задължително: EORI 

номерът на 

превозвача трябва да 

бъде подаден в 

случаите на чл. 183 

(6) или (8) и на чл. 

184d(2) на Регламент 

2454/93.   

- Изисква се само, ако е 

различен от отговорното 

лице и тогава EORI 

номерът е 

незадължителен  

Страна, 

която следва 

да бъде 

уведомена 

Условно: 

Когато EORI номера е 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация. 

- - 

Изпращач/ 

износител  

Условно: 

Когато EORI номера е 
Условно: 

Когато EORI номера е 
Условно:  

Когато EORI номера е 
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наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация  

Задължителено: Когато 

отправното МУ е в ЕО и 

изпращача е ОИО 

Лице, 

подаващо 

обобщената 

декларация  

Задължителено: 
EORI номер 

Задължителено: 

 EORI номер 
Задължителено: 

 EORI номер 

Получател Условно: 

Когато EORI номера е 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация 

Условно: 

Когато EORI номера е 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация 

Условно:  

Когато EORI номера е 

наличен за лицето, 

подаващо обобщената 

декларация  

Задължителено: Когaто 

отправното МУ не е в 

ЕО, но изпращача е ОИО  

Лице, искащо 

отклонението 

Задължитeлно: EORI 

номер 

- - 

Търговец - 

Одобрен 

получател 

 

- - TIN (EORI номер) 

 

 

Митническа декларация 
 Внос Износ Транзит 

Изпращач/ 

износител 

Незадължитeлно: 
EORI номер 

 
Задължително: 

 EORI номер или 

еднократен (Ad-hoc) 

номер 

Незадължитeлно: 
EORI номер или 

еднократен (Ad-hoc) 

номер 

Получател  Задължително:  

EORI номер или 

еднократен (Ad-hoc) 

номер 

Незадължително: 
EORI номер  

Незадължително 
EORI номер  

Декларатор/ 

представител 

Задължително: 

EORI номер или 

еднократен (Ad-hoc) 

номер 

Задължително: EORI 

номер или еднократен 

(Ad-hoc) номер 

- 

Отговорно 

лице 

- - Задължително: 

 EORI номер 

 

3. Кои лица, неустановени на митническата територия на 

Европейската общност, трябва да имат EORI номер? 
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3.1 Лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от 

митническото законодателство и е неустановено на митническата територия на ЕО, следва да се 

регистрира в държава-членка на ЕО, където за първи път извършва едно от следните действия: 

- Подава обобщена декларация или митническа декларация, различна от 

митническата декларация по чл. чл. 225 до 238 на Регламент (ЕИО) 2454/93 или 

митническа декларация за временен внос; 

- Подава обобщена декларация за напускане или въвеждане на митническата 

територия на ЕО; 

- Подава искане за разрешение по чл. 324(а) или 372 на  Регламент (ЕИО) 

2454/93; 

- Подава искане за издаване на сертификат за ОИО по смисъла на чл. 14а на  

Регламент (ЕИО) 2454/93; 

- Извършва дейности със съоръжения за временно складиране, по чл. 185 (1) на 

Регламент (ЕИО) 2454/93.  

3.2 Други лица (неустановени на територията на Общността), различни от лицата по т.3.1, 

които подават обобщени декларации или митническа декларация, за които се изисква EORI 

номер, съгласно митническото законодателство (Приложение № 30 А или Приложение № 37 на 

Регламент (ЕИО) 2454/93). 

4. Къде следва да се регистрират лицата? (Място на регистрация) 
Лицата, които не са установени на митническата територия на ЕО и нямат EORI номер, 

следва да се регистрират в държавата-членка където за първи път ще извършват дейностите, 

обхванати от европейското митническо законодателство /виж т..3.1/. 

5. Прилагането на разпоредбите за EORI номера в Република 

България 

5.1 Кои лица следва да се регистрират в Република България 

Лицата, които не са установени на митническата територия на ЕО и нямат EORI номер, но 

които в хода на своята стопанска дейност за първи път извършват или ще извършват на 

митническата територия на Република България дейности, обхванати от европейското 

митническо законодателство, за които, съгласно таблицата по т.2 се изисква EORI номер. 

5.2 Как ще се регистрират лицата 

Регистрацията за получаване на EORI номер ще се извършва чрез подаване на хартиен 

носител на регистрационен формуляр (Приложение № 1) с приложени към него документи, в 

компетентното митническо учреждение. 

5.3 Къде ще се извършва регистрацията 

Регистрацията за получаване на EORI номер за лицата, неустановени на територията на 

Общността ще се извършва в териториалното митническо учреждение, в което лицето ще 

извършва дейността си или за първи път ще извърши едно от действията посочени в т.3.1. от 

настоящото изложение. 

 

5.4 Процедурата за регистриране и необходими документи 

Регистрацията за получаване на EORI номер в митническото учреждение ще се извършва 

след представяне на попълнен регистрационен формуляр, съгласно Приложение № 1. Към 

регистрационният формуляр се прилагат следните документи за идентификация: 

- за физическите лица – валиден документ за самоличност; 
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- за юридически лица, сдружения и други лица - документи за регистрация от 

компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите 

идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди 

подаване на документите за EORI регистрация, ведно с легализиран превод на български език; 

Kогато регистрационният формуляр се подава от упълномощено лице, се представя и 

нотариално заверено пълномощно, с което лицето изрично е упълномощено да извърши 

регистрацията, и ако е необходимо – да декларира настъпилите промени в регистрационните 

данни. 

Регистрационният формуляр се попълва на български език.  

Необходимите документи за регистрация и пълномощното за регистрация, които не са на 

български език, следва да се представят на митническите власти на територията на Република 

България ведно с легализиран превод на български език.  

За улеснение на лицата, е възможно пълномощното да бъде написано върху хартиен 

носител едновременно на български език и на различен от български език, и подписано от лицето 

или от законния му представител, като подписа му е заверен от Българското дипломатическо или 

консулско представителство. В противен случай, подписа върху пълномощното, написано на 

различен от български език следва да е нотариално заверено. В този случай пълномощното също 

следва да бъде легализирано и с превод на български език. 

 

Лицата, които активно извършват действия, свързани с митническото 

законодателство, е необходимо да предприемат действия по извършване на регистрация за 

получаване на EORI номер в Република България.  

Процеса на регистрация и получаване на EORI номер отнема технологично време. 

Препоръчително е икономическите оператори, неустановени на територията на Общността, 

да предприемат необходимите мерки за получаване на EORI номер от българската 

митническа администрация преди да започнат или преди да извършат операции на 

територията на страната, обхванати от митническото законодателство.  
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6. Контакти 
Въпроси, свързани с изискванията за регистрация и идентификация на лицата може да 

изпращате на следния адреси: EORI_BG@customs.bg или в съответни ТМУ. 
Код име телефон e-mail

ТМУ Бургас 1000 Калина Стоянова 056/876211 EORI_Burgas@d1999.customs.bg

Николета Любенова 056/876123 EORI_Burgas@d1999.customs.bg

МП Малко Търново 1003 Тошко Вътков Нейков 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Дора Николова Мешкова 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Войко Илиев Харбалиев 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Сийка Тодорова Найденова 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Милен Георгиев Караджов 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Ася Миткова Вълканова 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Деян Тодоров Ганев 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

Ваня Костадинова Иванова 05952 / 3140 EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg

МБ Сливен 1009 Биньо Христов 044/662884 EORI_Sliven@d1999.customs.bg

Марияна Михайлова 044/662826 EORI_Sliven@d1999.customs.bg

МБ Ямбол 1010 Димитър Манолов 046/664239 EORI_Yambol@d1999.customs.bg

Саша Димитрова 046/664238 EORI_Yambol@d1999.customs.bg

МП Лесово 1011 Донка Зафирова Георгиева 0478 / 81209 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Николай Петров Стефанов 0478 / 81204 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Стефано Николов Димов 0478 / 81209 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Велина Антонова Велинова 0478 / 81204 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Красимир Гочев Гочев 0478 / 81209 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Тодор Михалев Михалев 0478 / 81204 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Илия Иванов Илиев 0478 / 81209 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

Веселин Желев Желев 0478 / 81204 EORI_Lesovo@d1999.customs.bg

ТМУ Варна 2000 Милена Иванова 052/689 531 milena_ivanova@mail.rmdvarna.com 

2000 Иван Кючуков 058/600 528 Ivan.kiuchukov@mail.rmdvarna.com 

ТМУ Пловдив 3000 Павел Георгиев 032/606291 EORI_Plovdiv@d3999.customs.bg

МБ Пазарджик 3004 Георги Славов 034/445336 EORI_Pazardzhik@d3999.customs.bg

МБ Стара Загора 3008 Виктория  Тодорова 042/621498
EORI_StaraZagora@d3999.customs.bg

ТМУ Свиленград 3100 Румен Стратиев 0379 / 73367 Rumen.Stratiev@d3100.customs.bg

МП Капитан Андреево 3103 Николай Караиванов 0379 / 71243 Nikola.Karaivanov@d3100.customs.bg

МБ Хасково 3107 Константин Костадинов 038 / 662734 mu3107@d3100.customs.bg

ТМУ Русе 4000 Асеслава Асенова Алтимирска 082 / 816223 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

Пламен Савов Петракиев 082 / 816266 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

МБ Разград 4002 Иван Добрев Иванов 084 / 617011 ivan.ivanov@d4000.customs.bg

Пристанище Русе 4006 Асеслава Асенова Алтимирска 082 / 816223 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

Пламен Савов Петракиев 082 / 816266 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

СЗ Русе 4007 Асеслава Асенова Алтимирска 082 / 816223 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

Пламен Савов Петракиев 082 / 816266 EORI_Ruse@d4000.customs.bg

МБ Търговище 4011 Джейлян Тахирова Ахмедова 0601 / 69072 dzheylyan.ahmedova@d4000.customs.bg
МБ Силистра 4012 Светлин Йорданов 086 / 820006 svetlin.jordanov@d4400.customs.bg

МП Пристанище Силистра4013 Добрин Маринов 086 / 820006 dobrin.marinov@d4400.customs.bg

ТМУ Свищов 4300 Димитър Кирев 0631/61066 Dimitar.Kirev@d4300.customs.bg

МБ Габрово 4301 Савчо Събев 066/800601 Savtcho.Sabev@d4301.customs.bg

МБ Г. Оряховица 4302 Николай Кулов 0618/60214 Nikolay.Kulov@d4302.customs.bg

МБ Ловеч 4304 Илия Илиев 068/601357 Iliya.Iliev@d4304.customs.bg

МБ Плевен 4306 Нели Стоянова 064/801114 Neli.Stoyanova@d4306.customs.bg

МБ Севлиево 4309 Венцислав Славчев 0675/30642 Ventsislav.Slavchev@d4309.customs.bg

ТМУ Лом 4200 Бойко Кирилов 0971/66806 Boyko.Kirilov@d4200.customs.bg

MБ Видин 4207 Георги Мишински 094/605635 Georgi.Mishinski@d4100.customs.bg

ТМУ Аерогара София 5100 Людмила Георгиева 02/ 98594802 Lyudmila.Georgieva@d5999.customs.bg

ТМУ Югозападна 5700 Румяна Димитрова Проданова 0738894104 EORI_Blagoevgrad@d5999.customs.bg 

Ивайло Йорданов Йорданов 0738894117 EORI_Blagoevgrad@d5999.customs.bg 

Йордан Димитров Филипов 0738894143 EORI_Blagoevgrad@d5999.customs.bg 

Здравка Александрова Петкова 0738894148 EORI_Blagoevgrad@d5999.customs.bg 

МБ Гоце Делчев 5701 Тони Георгиев Дарев 0751 604 10 EORI_GoceDelchev@d5999.customs.bg 

Иван Николов Чешмеджиев 0751 604 10 EORI_GoceDelchev@d5999.customs.bg 

Димитрия Тодорова Гютова-Витанова0751 604 10 EORI_GoceDelchev@d5999.customs.bg 

МП Гюешево 5702 Катя Денчева Петкова 078 551 296 EORI_Gueshevo@d5999.customs.bg 

Атанас Димитров Манчев 078 551 296 EORI_Gueshevo@d5999.customs.bg 

Елена Славчова Манчева 078 551 296 EORI_Gueshevo@d5999.customs.bg 

Васил Добрев Петров 078 551 296 EORI_Gueshevo@d5999.customs.bg 

МП Златарево 5703 Николай Иванов Бързаков 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Ванина Христова Смилянова 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Атанас Илиев Шивачев 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Алекса Христов Динев 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Николай Благоев Николов 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Илия Георгиев Паловски 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Захаринка Стойчева Никова 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Божидар Методиев Тегов 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

Петър Димитров Попов 0745/61797 EORI_Zlatarevo@d5999.customs.bg 

МБ Кулата 5704 Василка Вангелова Точкова 07425/2442 EORI_Kulata@d5999.customs.bg 

Живко Здравков Кържин 07425/2171312 EORI_Kulata@d5999.customs.bg 

Любица Здравкова Бойкова 07425/2171 312 EORI_Kulata@d5999.customs.bg 

Костадинка Андонова Трайкова 07425/2171 309 EORI_Kulata@d5999.customs.bg 

МБ Кюстендил 5705 Васил Иванов Пешев 078 550 583 EORI_Kustendil@d5999.customs.bg 

Боряна Тодорова Николова 078 550 583 EORI_Kustendil@d5999.customs.bg 

Елена Здравкова Матуска – Злогушка078 550 583 EORI_Kustendil@d5999.customs.bg 

МП Логодаж 5706 Красимир Михайлов Михайлов 074154006 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Димитър Георгиев Дабчев 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Владимир Боянов Баханов 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Бойко Бориславов Илков 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Александър Славчов Крънчев 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Димитрия Манолева Ряхова 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Емилия Методиева Велкова 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Георги Стойнев Бачев 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

Стефан Минчев Герганов 074154007 EORI_Logodaj@d5999.customs.bg 

МП Олтоманци 5707 Иво Кирилов Стойнев 078 551 288 EORI_Oltomanci@d5999.customs.bg 

Румен Митков Велинов 078 551 288 EORI_Oltomanci@d5999.customs.bg 

Любомир Кирилов Попов 078 551 288 EORI_Oltomanci@d5999.customs.bg 

Данаил Кирилов Давидков 078 551 288 EORI_Oltomanci@d5999.customs.bg 

ТМУ СТОЛИЧНА 5800 Цветинка Ташева 02/98594725 Cvetinka.Tasheva@d5999.customs.bg

МБ Перник 5805 Виктор Рангелов 076649110 Victor.Rangelov@d5999.customs.bg

МП Калотина 5804 Веселин Иванов 071742268 msaKalotina%CUSTOMS@d5999.customs.bg 

Вяра Петрова 071742268 msaKalotina%CUSTOMS@d5999.customs.bg 

Цветелина Янева 071742268 msaKalotina%CUSTOMS@d5999.customs.bg 

Цветан Владимиров 071742268 msaKalotina%CUSTOMS@d5999.customs.bg 

mailto:EORI_BG@customs.bg
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Приложение № 1 

Вид на формуляра за регистрация за изменение

Предназначено за митнически цели

1.8. Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес на лицето)

Държава ПК

Населено място Улица  №

Телефон Факс

сдружение на лица/други лица

Трите имена

Държава

Населено място ПК

Улица  № Телефон Факс

Електронен адрес

  4. Тип на икономическата дейност (въвежда се код по НКИД)

  5. Информация за лицата, установени на територията на РБ

No.на документ за идентификация

Дата на издаване

Издаващ орган

  6. Информация за лицата, неустановени на територията на Общността

Държава, където е установено лицето

No.на документ за идентификация

Дата на издаване

  7. Информация за упълномощеното лице

Трите имена на упълномощеното лице

No.на документ за упълномощаване

Обем на представителната власт

 

        Място и дата Подпис и име

  1.4. Кратко наименование на лицето  1.5. Дата на учредяване / дата на раждане 

  1.6. Номер(а) по ДДС, ако е (са) наличен (и)

  2. Вид на лицето 

 1.7. Правна форма по документа за учредяване на лицето

физическо лице

юридическо лице

Регистрационна форма за получаване на EORI номер

 1.2. Идентификационен номер на лицето (ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН 

или друг идентификационнен номер)

 1.3.  TIN, ако е наличен

1.1  Име на лицето 

Известно ми е,че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК

  3. Информация за контакт (име, адрес, телефон, факс или електронен адрес) 

С  подписа на настоящия регистрационен формуляр заявителя се счита за информиран, че предоставените от него 

идентификационни данни се събират и обработват от митническата администрация за целите на митническото законодателство и 

при необходимост ще бъдат предоставяни на други държавни институции в съответствие с изпълнението на техните правомощия 

по конкретен повод във връзка с движението на стоки под митнически режим

Съгласен съм да се публикува в Интернет информация за EORI номера, името и адреса ми. ДА НЕ
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Обяснителни бележки  
  

  

кл.1.6 

Клетката се попълва, когато лицето има издаден(и) номер(а) по ДДС; в случай, че 
лицето има издадени ДДС номера и от други данъчни администрации на 
държавите-членки на Общността, в клетката се вписва думата "по списък" и списъка 
с издадените номера се прилага към регистрационния формуляр 

кл. 1.7 
Клетката се попълва от всички лица, различни от физическите лица; в клетката се 
попълва правна форма, съгласно акта за учредяване 

кл. 2 
В клетката се маркира вида на лицето, вписано в клетка 1.1, съгласно разпоредбите 
на чл.4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 2913/92 

кл. 3 
В клетката се попълват трите име и адреса на лицето за контакт с митническата 
администрация 

кл. 4 

В клетката се попълва 4-цифровия код на основната икономическа дейност, 
съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в 
Европейската общност  (NACE), поддържан от националния статистически институт 
(КИД 2008); информация за него може да намерите на следния адрес: 
http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf 

кл. 5 

Клетката е задължителна за лицата, установени на територията на Република 
България и в нея се посочват данни за документа, удостоверяващ информацията за 
лицето, вписано в клетка 1; за физическо лице – валиден документ за самоличност, 
за всички други лица - документ за регистрация, издаден от компетентните органи 

кл. 6 

Клетката е задължителна за лицата, неустановени на територията на Общността и 
в нея се посочват данни за държавата, където е установено лицето и за документа, 
удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1;  за физическо лице – 
валиден документ за самоличност, за всички други лица - документ за регистрация, 
издаден от компетентните органи на съответната държава-членка, издаден не по-
късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация 

кл. 7 

Клетката се попълва в случаите, когато регистрацията на лицето, вписано в клетка 
1 се извършва от упълномощено лице; не се попълва, когато лицето, вписано в 
клетка 1 извършва само регистрацията; попълва се номера на пълномощното и 
обема на представителната власт 

 

 

 

 


