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1   Закупуване на МПС (автомобил, мотор, ATV, лодка) и необходими документи за оформяне 
на износ

 e покупка от аукцион/дилър на МПС самостоятелно или с наше съдействие и заплащане на МПС от 
ваша страна

 e изпращане първоначално по имейл копие на фактура (Invoice, Bill of Sale) и копие на талон (Title)
 e предоставяне на копие на фактура (Invoice, Bill of Sale), оригинален талон (Title) и копие на лична карта 

или шофьорска книжка, или Federal Tax ID в наш склад в САЩ или Канада

2   Доставка на МПС от мястото на локация до наш склад в САЩ или Канада
 e колата/МПС трябва да бъде доставена до наш специализиран склад в САЩ/Канада самостоятелно 

или с наше съдействие
 e складове за доставка в САЩ – New York, Savannah, Los Angeles, Houston
 e склад за доставка в Канада – Montreal

3   Товарене на МПС в контейнер в наш специализиран склад в САЩ или Канада
 e натоварване и укрепване на МПС в контейнер
 e митническо оформяне за износ в САЩ или Канада
 e транспорт на контейнера до товарно пристанище и натоварване на кораб
 e предоставяне номер на контейнер за проследяване след отплаване
 e Горепосочените услуги са наша отговорност и изпълнение

4   Застраховка на МПС – по желание на клиента
 e нашата препоръка към всичките ни клиенти е да направят застраховка
 e клауза B (ограничено покритие включва пълно погиване на товара) + кражба;

     дължима застрахователна премия 0,5 % от фактурната стойност на МПС

5   Какво ни е необходимо за разтоварване на контейнера с Вашата кола в Солун, Варна или 
Bremerhaven
1. Оригинален талон (Title) на МПС
2. Фактура или договор за покупко-продажба (Invoice, Bill of Sale)
3.  Пълномощно за митническо представителство, издадено от получателя
    на МПС към Фрилайн 
4. ЕОРИ номер на получателя

   

6   Доставка на МПС до крайна дестинация в България

 e след разтоварване от кораба, контейнерът с Вашата кола се транспортира до наш специализиран 
склад в София, Варна или Bremerhaven, където МПС се разтоварва от контейнера

 e митническо оформяне от Фрилайн или др. избран митнически агент
 e доставяне на автомобила до крайната му дестинация 
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За повече информация може
да изтеглите нашата
електронна информационна
брошура на следния адрес:

https://freeline.bg/usa-broshura

Документи и процедури
след пристигане на колата
в България

I  Необходими Документи

 e 1.  Оригинален талон на превозното сред-
ство (Title);

 e 2.  Оригинален договор за покупко-продаж-
ба или оригинална фактура (Bill of Sale, 
Invoice) за МПС;

 e 3.  EORI регистрация (издава се безплат-
но от митницата по местоживеене – 
адресна регистрация);

 e 4.  Опис на личните вещи (ако има таки-
ва) с обявена стойност за митнически 
цели;

 e 5.  Копие на българска лична карта.

II   Митническо оформяне

 e 1.  Изчисление на дължимите държавни взе- 
мания – мито и ДДС (от Фрилайн или 
друг избран митнически агент);

 e 2.  Плащане на мито и ДДС от получателя 
на МПС към Митницата; 

 e 3.  Оформяне на митническа декларация 
(от Фрилайн или друг избран митничес- 
ки агент).

 e Забележка: Възможно е оформяне на безмитен 
внос в случай, че сте живeли повече от 1 година 
в САЩ или Канада

III  Процедури

 e 1.  След учредяването на редовен внос полу-
чателят трябва да извади удостовере-
ние за хомологация/стандартизация от 
ДЕКРА, Технотест или друга сертифици-
раща компания.

 e 2.  На база удостоверение за хомологация 
от съответната компания се прави ре-
гистрация в Министерство на транс-
порта, за което се издава сертификат. 

 e 3.  Със сертификата от Министерство на 
транспорта, митническата декларация, 
фактурата и удостоверението за хомо-
логация автомобилът се регистрира в 
КАТ. 

 e 4.  След изваждане на талон от КАТ, авто-
мобилът се регистрира в Общината по 
местоживеене (адресна регистрация).


