
УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 в Системата за управление на идентификацията и достъпа  до информационните
системи на Агенция ,,Митници“ (BCA IAM)

Извършването  на  регистрацията  в  е-Портала  на  Агенция  „Митници“  ще  ви
предостави  възможности  за  обмен  на  информация  посредством  използването  на
средства за електронна обработка на данни с Генерална дирекция „Данъчно облагане и
митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

Регистрацията  за  икономическия  оператор  е  еднократна  и  унифицирана  за
всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“, като в
етапа  на  заявяване  на  конкретни  услуги  могат  да  се  поискат  и  допълнителни
специфични  данни,  които  са  необходими  за  работата  с  конкретната  услуга,  като
валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.

Еднократната  регистрация  ще  ви  предостави  възможности  за  подаване  на
митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните
централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни
услуги на Агенция „Митници“.

I. РЕГИСТРАЦИЯ

BCA  IAM  системата  осигурява  управлението  на  потребителите  и  правата  за
достъп до информационните ресурси на Агенция „Митници”, както и пряк унифициран
достъп до централните услуги на DG TAXUD за икономически оператори, митнически
представители и техните потребители.

Задължително  условие  преди да  пристъпите  към регистрация  е  наличието  на
валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги.

Регистрацията протича на три стъпки:

 Стъпка 1: Създаване на потребителски акаунт;

 Стъпка 2: Асоциация на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) към
създадения в стъпка 1 потребител;

 Стъпка 3:  Регистрация на лицето  (икономически оператор)  –  след
успешно  преминаване  на  стъпка  1  и  стъпка  2.  Потребителят  на
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системата  с  вече  асоцииран  електронен  подпис  може  да  регистрира
юридическо лице, ако има право за това (или законен представител на
юридическото  лице,  или  е  изрично  упълномощен  с  пълномощно  с
нотариална заверка на подписа).

Регистрирането  в  BCA  IAM  е  процес  на  създаването  на  електронна
идентичност с уникално ID и определени атрибути. Процесът включва и проверките,
които  са  извършвани  по  време  на  идентификация  на  лицето.  Заявката  за  вписване
трябва да съдържа следните данни:

 Тип:

а. ФЛ (Български) (ЕС) (Трети страни);

b. ЮЛ (Български) (ЕС) (Трети страни); ЕТ (Български).

 Име на лицето  (наименование на ЮЛ/имена за ФЛ); 

 Идентификационен номер на лицето;

 Вид  идентификационен  номер  (ЕИК/БУЛСТАТ,  ЕГН/ЛНЧ,  Друг
идентификационен номер);

 Адрес (на седалище за ЮЛ/ постоянен адрес за ФЛ); 

 Електронен адрес (e-mail),Телефон, Факс;

 Законен представител (Имена, ЕГН/ЛНЧ, Друг идентификатор);

 Лице за контакт (имена, Адрес, Електронен адрес, Телефон, Факс;  

 Упълномощено лице (Име, идентификационен номер);

 ЕОРИ, Акцизен номер - ако лицето ги притежава.

ВАЖНО ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

Единният  идентификационен  код  (ЕИК)  по  чл.  23  от  Закона  за  търговския
регистър  и  регистъра  на  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  се  определя  за
търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите
лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически
лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в случаите по глава втора „а“ от
цитирания закон. Този ЕИК е различен от кода по БУЛСТАТ по Закона за регистър
БУЛСТАТ.  Субектите,  които  се  регистрират  с  БУЛСТАТ  номер  са  изчерпателно
изброени в чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ. NB! Важно е при регистрацията да
бъде посочен правилния вид идентификационен код на регистриращото се лице,
тъй като системата прави автоматична проверка към съответния регистър.
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Лицето (физическо или юридическо)  се регистъра  само един път,  след което
може  да  достъпва  централните  или  националните  услуги  или  системи,  без
необходимост от допълнителни регистрационни процедури.

Създадената  електронна  идентичност  съдържа  набор  от  атрибути  и  данни  за
лицето,  както  и  списък  на  правата  за  достъп  по  отношение  на  централните  или
национални услуги и системи.

РОЛИ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛИЦЕТО.

1.  Служители  на  регистрираното  лице,  определени  за  въвеждане  на
информация по електронен път,  могат да бъдат единствено лица, които са наети от
регистрираното лице въз основа на трудово правоотношение.  Bажно! Задължително
условие  е  квалифицираното  удостоверение  за  квалифициран  електронен  подпис  на
служителя  на  регистрирано  юридическо  да  съдържа  атрибут  –  идентификационен
номер  на юридическото лице (ЕИК или БУЛСТАТ), от името на което  ще се подава
информация по електронен път.

2.  Супер  потребител -  има  администраторски  права,  по  отношение  на
конкретната регистрация и извършва дейности свързани с разпределение на права за
достъп до информационни системи (ИС) и роли за други лица (task assignment to other
persons).  Bажно! Задължително  условие  е  квалифицираното  удостоверение  за
квалифициран  електронен  подпис  на  служителя  на  регистрирано  юридическо  да
съдържа  атрибут  –  идентификационен   номер   на  юридическото  лице  (ЕИК  или
БУЛСТАТ), от името на което  ще се подава информация по електронен път.

3.  Собственик  на  регистрацията -  Собственик  на  регистрацията  е
регистрирания  външен  потребител  или  лицето,  което  представлява  регистрирания
външен  потребител  в  Регистъра  на  BCA  IAM:  Физическо  лице  (ФЛ),  законен
представител  на  ЮЛ  или  упълномощено  лице.  Собственикът  на  регистрацията  е
потребител  на  системата  с  особени  права  (промени  в  данните  по  вписване,
прекратяване на регистрация).

ВАЖНО ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

Към електронното заявление за регистрацията на юридическите лица се прилага
КЕП  на  законния  му  представител или  КЕП  на  упълномощеното  лице.  Когато
регистрацията се извършва от упълномощено лице, следва да се представи  изрично
писмено пълномощно с  нотариална заверка на  подписа,  доказващо,  че  лицето  е
упълномощено да извърши това действие.

ВАЖНО!Упълномощаването за извършване на регистрация в BCA IAM НЕ
Е  МИТНИЧЕСКО  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по  смисъла  на  чл.  18  и  чл.  19  от
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

3



Процесът на определяне на митнически представител (пряк или косвен) е
отделен и различен от процеса по регистрация и винаги идва след регистрацията,
като за него са необходими най-малко два регистрирани субекта в системата –
икономически оператор и митнически представител.

Процес на делегация на права (митническо представителство) в BCA IAM.

Съгласно  Митническият  кодекс  на  Съюза  (МКС)  „митнически  представител“
означава  всяко  лице,  определено  от  друго  лице  да  изпълнява  действията  и
формалностите,  изисквани  съгласно  митническото  законодателство,  във
взаимоотношенията  му  с  митническите  органи.  Във  взаимоотношенията  си  с
митническите  органи  митническият  представител  заявява,  че  действа  за  сметка  на
лицето, което представлява, и посочва дали представителството е пряко или косвено.

Процесът на упълномощаване (митническо представителство) включва следните
участници:

 Упълномощаващ –  това  е  вече  регистрирано  в  BCA  IAM  лице,  което
делегира част от своите бизнес профили на друго регистрирано лице. 

 Упълномощения –  това  е  вече  регистрирано  в  BCA  IAM  лице,  което
получава част от бизнес профилите от другo регистрирано лице. 

Инициативата  за  създаване  на  упълномощаване  винаги  се  прави  от
упълномощаващия  и  се  нарича  заявка  за  упълномощаване.  В  този  заявка
упълномощаващия определя вида на делегация от следните:

 Пряко  представителство: Икономическият  оператор,  е  отговорен  за
действията, извършени от митнически представител (упълномощено лице) от
името  на  икономическия  оператор;  Митническия  представител  действа  от
името и за сметката на икономическия оператор;

 Косвено представителство: Митническият представител (упълномощеното
лице) е солидарно отговорно за извършените от него действия от името на
икономическия оператор; Митническия представител действа от свое име, но
за сметка на икономическия оператор;

ВАЖНО!

Лице,  което  подава  пред  митническите  органи  митническа  декларация,
декларация  за  временно  складиране,  обобщена  декларация  за  въвеждане,  обобщена
декларация  за  напускане,  декларация  за  реекспорт,  уведомление  за  реекспорт  или
заявление за решение, свързано с прилагането на митническото законодателство, носи
отговорностите по чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и за целия обмен
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на информация с митническата администрация, като се отчита съответната специфика.
Когато  декларацията  или  уведомление  е  подадено,  заявлението  е  подадено  или
информация е предоставена от митнически представител на съответното лице, съгласно
посоченото в чл. 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013, този митнически представител също
е обвързан със задълженията, предвидени в настоящата точка.

Всички лица, които ще подават информация по чл. 6 и чл. 15 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013, трябва да притежават валиден ЕОРИ номер и да се регистрират по реда на
Заповед  № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017  г.  на  директора  на  Агенция  ,,Митници“
(oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.).

II. Правна уредба

Регламент  (ЕС)  №  952/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  9
октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

Закон за митниците;

Заповед  №  ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017  г.  на  директора  на  Агенция
,,Митници“  (oбн.  ДВ,  брой  77  от  26.09.2017  г.)  относно  изискванията  за  обмена  и
съхранението  на  информация  посредством  използването  на  средства  за  електронна
обработка на данни, между митническите органи и икономическите оператори;

Регламент за изпълнение (Ес) 2015/1502 на Комисията.

Подробно описание на менютата и стъпките за описаните по-горе процеси
можете да намерите в Ръководството за външни потребители.
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