За да използвате електронните административни услуги, предоставяни от WEB-портала на
Агенция „Митници“ на адрес http://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/, е необходимо да имате
регистрация в Е-портала за подаване на митнически и/или акцизни документи по
електронен път. Условията за това са описани на адрес https://ep.customs.bg/eportal/ в меню
„Регистрация“.
След като вече имате направена регистрация, отворете портала за електронни
административни услуги на адрес http://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/ или от меню
„Национални електронни административни услуги“. Необходимо е да имате инсталирана
Java.
Изберете меню „Моите услуги“. Ако отваряте портала за първи път и нямате
необходимите драйвери, ще се появи следния екран:

Натиснете бутон „Инсталиране на драйвери“.
В случай, че не сте стартирали браузъра с администраторски права, ще се появи следното
съобщение:

Затворете браузъра и го отворете отново, като кликнете с десен бутон върху иконата и
изберете “Rus as administrator”.

Ако вече сте стартирали браузъра с администраторски права, продължаваме напред.
След натискане на „Инсталиране на драйвери“ се показва следния прозорец:

Изберете инсталационната папка, в която ще бъдат инсталирани необходимите драйвери
чрез бутон „Избери“. Показва се диалогов прозорец, в който избирате папка:

След което натиснете „Open“. При вече избрана папка, натискате бутон „Напред“:

Инсталацията започва да тече. Когато приключи, системата извежда следните съобщения:

Натиснете бутон ОК за да рестартирате браузъра. Отворете отново адрес
http://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/ . Ако инсталацията е приключила коректно, ще видите
следния екран:

В случай, че след рестарт на браузъра системата дава съобщение, че не е намерен
подходящ драйвер:

Чрез бутон "Избери" посочете съответния драйвер, с който работи Вашия електронен
подпис. Обикновено това е един от следните файлове: cmp11.dll или cvp11.dll. Същите
могат да се намерят както в папката, посочена от потребителя при инсталирането на
драйверите, така и в Windows\System 32 (за 32-битова ОС) или в Windows\SysWOW64 (за
64-бивота ОС).
Когато успешно изберете драйвер, се появява следното съобщение:

Вече можете да влезете в портала чрез бутон „Вход с електронен подпис“:

В случай, че отново не се появява бутон „Вход с електронен подпис“ или се вижда празно
поле на негово място, препоръчваме да изчистите кеша на браузъра и да възстановите
запитванията за сигурността на Java:
Control Panel - > Java Control Panel -> таб Security -> бутон „Restore security prompts”

След което разрешете изпълнението на Java, натискайки Run.

