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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

„Вносни мита“ са митата и таксите с равностоен ефект, както и селскостопанските такси и 

други налози при внос, предвидени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно 

специфични режими, приложими за определени стоки, получени при преработката на 

селскостопански продукти. 

„Алкохолни продукти“ са продукти (бира, вино, аперитиви на винена или на алкохолна 

основа, бренди, ликьори или други спиртни напитки и др.), попадащи в позиции с номера 

2203-2208 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз. 

„Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници, които нямат търговски характер“ 
са стоки, които: 

- имат случаен характер; и 

- се състоят от стоки изключително за лично ползване от пътниците или техните семейства 

или стоки, предназначени за подаръци; естеството и количеството на тези стоки трябва да е 

такова, че да показва, че те не се внасят или изнасят с търговска цел. 

„Личен багаж“ е целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите 

власти при пристигането си, както и багажът, който представя по-късно на същите власти, 

ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като 

придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника. Гориво, 

различно от горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета 

страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра 

гориво в преносим съд, не се смята за личен багаж.  

„Въздушни пътници“ са пътниците, пътуващи по въздух, но не с частен развлекателен 

полет.  

„Морски пътници“ са пътниците, пътуващи по море, но не с частно развлекателно плаване. 

 

 

 

XI. СТОКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ 

 

НОРМАТИВНА БАЗА:  
 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на 

система на Общността за митнически освобождавания - чл. 2 и чл. 41 

 

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 58, ал.ал. 4 - 13, параграф 1, точки 54, 55, 56 

и 57 от Допълнителните разпоредби 

 

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 51а 

 

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 21, ал. 1, т. 14 

 

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 1, т. 21, 

буква „б“, чл. 135, параграф 1, буква „а“ и чл. 141, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ 

 

Закон за митниците - чл. 181б 



 

 

    

 

„Частен развлекателен полет“ е използването на въздухоплавателно средство от неговия 

собственик или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по 

друг начин за нетърговски цели и по-специално за цели, различни от превоз на пътници или 

на стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи. 

„Частно развлекателно плаване“ е използването на плавателен съд от неговия собственик 

или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по друг начин за 

нетърговски цели и по-специално за цели, различни от превоз на пътници или на стоки, или 

предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи. 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Стоките, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети държави, се допускат 

без да се облагат с вносно мито, при условие че подобен внос е освободен от данък върху 

добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбите на националното законодателство, 

приети в съответствие с разпоредбите на Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 

2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, 

внасяни от лица, пътуващи от трети страни. 

Стоките, внесени в териториите, изброени в чл. 6, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на 

Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, 

се подчиняват на същите разпоредби за митническо освобождаване както стоките, внасяни 

във всяка друга част от територията на съответната държава членка. 

От плащане на акциз се освобождават акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на 

пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност. 

Стоки, внасяни в личния багаж на пътници, който няма търговски характер, е освободен от 

заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС) на базата на парични и количествени 

прагове съответно за сухопътни, морски и въздушни пътници. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

1. Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след 

неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични 

нужди на пътника, се освобождават от ДДС, без да се вземат предвид паричните прагове 

съответно за сухопътни, морски и въздушни пътници. 

 

2. За целите на паричните прагове стойността на отделна вещ не може да бъде разделяна. 

 

Освободен от данък е вносът на тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, както и 

вносът на непенливо вино и бира, внасяни в личния багаж на пътници, който няма търговски 

характер, в количествени прагове. Това освобождаване не се прилага за пътници на възраст 

под 17 години.  

Горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или 

територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в 

преносим съд е освободено от ДДС.  

Стойностите на тютюневите изделия, алкохола и алкохолните напитки, както непенливото 

вино и бира, внасяни в личния багаж на пътници, който няма търговски характер и на 

горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или 

територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в 

преносим съд не се вземат предвид при определяне на паричните прагове.  

 

 

 



 

 

    

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Всяка комбинация на тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация на 

алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник не може да надвишава 100 на сто от 

сбора на процентите, формирани от отделните допустими количества. 

 

Освободен от ДДС е вносът на стоки, внасяни в личния багаж, и вносът на тютюневи 

изделия, алкохол и алкохолни напитки, както и вносът на непенливо вино и бира, от 

екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия, 

на базата на парични и количествени прагове.  

Паричните и количествените прагове се прилагат и в случаите, когато пътуването между 

държави членки включва преминаване транзит през територията на трета страна или започва 

от трета територия. Прелитане без кацане не се смята за транзит.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Паричните и количествените прагове не се прилагат, когато пътникът може да докаже, че 

транспортираните в багажа стоки са обложени в държавата членка, където са придобити, и 

не са обект на възстановяване на данък върху добавената стойност. 

 

Безмитният внос се разрешава поотделно за всеки пътник при всяко пътуване.  

Паричните прагове за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени 

прагове, до общата собствена стойност на стоките, за сухопътни пътници възлиза до 300 

евро или равностойността им в левове. За въздушните и морските пътници паричният праг е 

до 430 евро или равностойността им в левове. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

1. Правото на внос, освободен от ДДС, не може да се кумулира, нито да се разпределя между 

няколко пътници.  

 

2. Когато собствена стойност на отделна вещ надвишава паричните прагове, се заплаща ДДС 

върху цялата стойност на стоката.  

 

3. Когато общата стойност на две или повече стоки, притежание на един пътник, надвишава 

паричните прагове, освобождаване от ДДС се допуска само за част от стоките, сумата от 

собствените стойности на които не надвишава съответния паричен праг.  

 

Количествените прагове за тютюневи изделия са:  

1. цигари - 200 броя за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници; 

2. пури - 50 броя за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници; 

3. пурети - 100 броя за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници; 

4. тютюн за пушене - 250 грама за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници. 

 

 

 

 

 



 

 

    

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Всяко едно от тези количества поотделно представлява 100 % от общо допустимото 

количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от тютюневи 

изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими 

количества, не надвишава 100%. 

 

Количествените прагове за алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и 

бира, са:  

1. общо един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или 

неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече; 

2. общо два литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Всяко едно от количествата поотделно представлява 100 % от общо допустимото 

количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от алкохол и 

алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от 

процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100%. 
 

 

Количествените прагове за непенливо вино и бира са: 

1. непенливо вино - общо 4 литра; 

2. бира - 16 литра. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Количествата, надвишаващи тези, не могат да ползват паричния праг за освобождаване. 
 

 

3. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ 

 

Митнически декларации за допускане за свободно обращение на стоки, съдържащи се в 

личния багаж на пътниците може да се правят в устна форма, когато се отнасят за стоки с 

нетърговски характер. 

Примерни документи за доказване, че стоките не надвишават паричните и количествените 

прагове: фактура, касов бон, разписка и други. 

 

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
 

За внасяните в личния багаж стоки от екипажи на транспортните средства, използвани за 

пътуване от трета страна или територия, се прилагат следните намалени парични и 

количествени прагове:  

1. паричните прагове са до левовата равностойност на 150 евро; 

2. количествените прагове за тютюневи изделия са:  

а) цигари - 40 броя; 

б) пури - 10 броя; 

в) пурети - 20 броя; 

г) тютюн за пушене - 50 грама; 

3. количествените прагове за алкохол и алкохолни напитки са: 



 

 

    

а) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или 

неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече; 

б) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %; 

4. количествените прагове за непенливо вино и бира са:  

а) непенливо вино - 2 литра; 

б) бира - 4 литра. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

1. Количествата над посочените не могат да ползват паричния праг за освобождаване; всяко 

едно от количествата поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество.  

 

2. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от: 

а) тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните 

допустими количества, не надвишава 100%; 

б) алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че 

сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100%. 

 

5. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  
 

По отношение съдържащи се в личния багаж на пътниците стоки, които са с нетърговски 

характер, всяко от долуизброените действия се счита за митническо деклариране: 

а) преминаването през зеления коридор, или коридора „нищо за деклариране“, в митническо 

учреждение, в което се използват два коридора;  

б) преминаването през митническо учреждение, в което не се използват два коридора; 

в) поставянето на стикер „нищо за деклариране“ или диск за митническа декларация на 

предното стъкло на пътнически превозни средства, когато националните разпоредби 

предвиждат такава възможност. 

 

6. НАДЗОР  
  

Допуснатите за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита стоки, 

съдържащи се в личния багаж на пътниците, които са с нетърговски характер не са под 

надзор. 


