
Забрани и ограничения за стоки в  пощенски и куриерски пратки

Акцизни стоки и отпадъци 

от тютюн

Тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, нарязан тютюн, тютюн за наргиле), алкохол, енергийни продукти 

(горива), както и отпадъци от тютюн

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Изпращането/получаването чрез пощенската мрежа на  акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено. 

Забраната не се отнася за акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол, когато такъв е 

задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност. 

(регулацията съгласно Закон за акцизите и данъчните складове)

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Изпращането чрез пощенската мрежа на  акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено.

Забраната не се отнася за акцизни стоки изпратени от територията на страната до територията на друга държава членка, 

които са освободени за потребление на територията на страната и се съпровождат от опростен придружителен документ.

Забраната не се отнася за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с регистриран електронен 

административен документ. (ЗАДС)

Забранява се изпращането до друга държава членка на ЕС на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, облепени с 

български бандерол. (регулация съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Наредба за реда и 

начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки) 

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Получаването чрез пощенската мрежа на акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено. 

Забраната не се отнася за акцизни стоки изпратени от територията на друга държава членка до територията на страната, 

които са освободени за потребление на територията на другата държава членка и се съпровождат от опростен 

придружителен документ, издаден от изпращача в другата държава членка.

Забраната не се отнася за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с регистриран електронен 

административен документ. (регулация съгласно Закона за акцизите и дачните складове)

изпращане към трета страна
Забранява се износът на тютюневи изделия и бутилиран алкохол, облепени с български бандерол. (регулация съгласно 

Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за 

бутилирани алкохолни напитки) 

получаване от трета страна
За внасяните от трети страни акцизни стоки, предназначени за лично потребление, следва да се заплатят дължимите данъци 

(мито, ДДС и акциз). Тютюневите изделия и високоалкохолните напитки, предназначени за българския пазар, следва да бъдат 

облепени с валиден бандерол в митнически или данъчен склад. 



Оръжия, компоненти за 

оръжия, боеприпаси, 

пиротехнически изделия, 

взривни, запалителни или 

други опасни вещества и 

предмети 

Огнестрелни и неогнестрелни оръжия 

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Забрана за изпращането/получаването  на огнестрелни и неогнестрелни оръжия. Огнестрелно оръжие е преносимо цевно 

оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с 

куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите когато е направено трайно негодно за употреба 

чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима 

нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил 

огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба 

 (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските 

услуги)

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращането/получаването  на огнестрелни и неогнестрелни оръжия.Огнестрелно оръжие е преносимо цевно 

оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с 

куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите когато е направено трайно негодно за употреба 

чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима 

нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил 

огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба 

 (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските 

услуги)"

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращането/получаването  на огнестрелни и неогнестрелни оръжия. Огнестрелно оръжие е преносимо цевно 

оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с 

куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите когато е направено трайно негодно за употреба 

чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима 

нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил 

огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба 

 (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските 

услуги)



изпращане към трета страна

Забрана за изпращането/получаването  на огнестрелни и неогнестрелни оръжия.Огнестрелно оръжие е преносимо цевно 

оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с 

куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите когато е направено трайно негодно за употреба 

чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима 

нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил 

огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба 

 (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските 

услуги)

получаване от трета страна

Забрана за изпращането/получаването  на огнестрелни и неогнестрелни оръжия.Огнестрелно оръжие е преносимо цевно 

оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде преработено, така че да произведе, изстрел с 

куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите когато е направено трайно негодно за употреба 

чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима 

нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил 

огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба 

 (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските 

услуги)

Оръжия, компоненти за 

оръжия, боеприпаси, 

пиротехнически изделия, 

взривни, запалителни или 

други опасни вещества и 

предмети 

Взривни вещества

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Забрана за изпращане/получаване на взривни вещества.  Химични вещества или смеси, които преминават при определени 

условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с 

високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; (регламентация в Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги) 

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване на взривни вещества.  Химични вещества или смеси, които преминават при определени 

условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с 

високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; (регламентация в Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги) 



получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване на взривни вещества.  Химични вещества или смеси, които преминават при определени 

условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с 

високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; (регламентация в Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги) 

изпращане към трета страна
Забрана за изпращане/получаване на взривни вещества.  Химични вещества или смеси, които преминават при определени 

условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с 

високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; (регламентация в Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги) 

получаване от трета страна

Забрана за изпращане/получаване на взривни вещества.  Химични вещества или смеси, които преминават при определени 

условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с 

високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; (регламентация в Закон за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги) 

Оръжия, компоненти за 

оръжия, боеприпаси, 

пиротехнически изделия, 

взривни, запалителни или 

други опасни вещества и 

предмети 

Боеприпаси за огнестрелни оръжия

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Забрана за изпращане/получаване на боеприпаси, т.е. патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, 

капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги)

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване на боеприпаси, т.е. патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, 

капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги)

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване на боеприпаси, т.е. патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, 

капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги)

изпращане към трета страна

Забрана за изпращане/получаване на боеприпаси, т.е. патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, 

капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги)



получаване от трета страна

Забрана за изпращане/получаване на боеприпаси, т.е. патрони или изстрели или техните компоненти - снарядени гилзи, 

капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за пощенските услуги)

Оръжия, компоненти за 

оръжия, боеприпаси, 

пиротехнически изделия, 

взривни, запалителни или 

други опасни вещества и 

предмети 

Пиротехнически изделия 

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Забрана за изпращане/получаване пиротехнически изделия, т.е. всички изделия, които съдържат взривни вещества или 

взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива 

ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции/например - фойерверки, сценични пиротехнически 

изделия и др./ (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за 

пощенските услуги)

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване пиротехнически изделия, т.е. всички изделия, които съдържат взривни вещества или 

взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива 

ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции/например - фойерверки, сценични пиротехнически 

изделия и др./ (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за 

пощенските услуги)

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забрана за изпращане/получаване пиротехнически изделия, т.е. всички изделия, които съдържат взривни вещества или 

взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива 

ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции/например - фойерверки, сценични пиротехнически 

изделия и др./ (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за 

пощенските услуги)

изпращане към трета страна

Забрана за изпращане/получаване пиротехнически изделия, т.е. всички изделия, които съдържат взривни вещества или 

взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива 

ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции/например - фойерверки, сценични пиротехнически 

изделия и др./ (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за 

пощенските услуги)

получаване от трета страна

Забрана за изпращане/получаване пиротехнически изделия, т.е. всички изделия, които съдържат взривни вещества или 

взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива 

ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции/например - фойерверки, сценични пиротехнически 

изделия и др./ (регламентация в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за 

пощенските услуги)



Наркотици и други опасни 

вещества
Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества 

изпращане/получаване в 

рамките на страната

Забранява се изпращането/получаването на наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества - Закон за пощенските 

услуги

Вещества съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с 

тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно 

приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3. 

Например - кокаин, канабис, хероин, синтетични наркотични вещества, нови психоактивни субстанции, прекурсори, пре-

прекурсори, лекарствени средства като "Ривотрил", "Ксанакс", Лоразепам", "Флормидал", "Ксалол", "Диазепам" и др.

В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и 

предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в 

страната на местоназначението. /например анаболни стероиди или лекарствени средства/ - Закон за пощенските услуги.

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забранява се изпращането/получаването на наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества - Закон за пощенските 

услуги

Вещества съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с 

тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно 

приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3. 

Например - кокаин, канабис, хероин, синтетични наркотични вещества, нови психоактивни субстанции, прекурсори, пре-

прекурсори, лекарствени средства като "Ривотрил", "Ксанакс", Лоразепам", "Флормидал", "Ксалол", "Диазепам" и др.

В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и 

предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в 

страната на местоназначението. /например анаболни стероиди или лекарствени средства/ - Закон за пощенските услуги.



получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забранява се изпращането/получаването на наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества - Закон за пощенските 

услуги

Вещества съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с 

тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно 

приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3. 

Например - кокаин, канабис, хероин, синтетични наркотични вещества, нови психоактивни субстанции, прекурсори, пре-

прекурсори, лекарствени средства като "Ривотрил", "Ксанакс", Лоразепам", "Флормидал", "Ксалол", "Диазепам" и др.

В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и 

предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в 

страната на местоназначението. /например анаболни стероиди или лекарствени средства/ - Закон за пощенските услуги.

изпращане към трета страна

Забранява се изпращането/получаването на наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества - Закон за пощенските 

услуги

Вещества съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с 

тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно 

приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3. 

Например - кокаин, канабис, хероин, синтетични наркотични вещества, нови психоактивни субстанции, прекурсори, пре-

прекурсори, лекарствени средства като "Ривотрил", "Ксанакс", Лоразепам", "Флормидал", "Ксалол", "Диазепам" и др.

В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и 

предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в 

страната на местоназначението. /например анаболни стероиди или лекарствени средства/ - Закон за пощенските услуги.



получаване от трета страна

Забранява се изпращането/получаването на наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества - Закон за пощенските 

услуги

Вещества съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на 

растенията и веществата като наркотични:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с 

тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно 

приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3. 

Например - кокаин, канабис, хероин, синтетични наркотични вещества, нови психоактивни субстанции, прекурсори, пре-

прекурсори, лекарствени средства като "Ривотрил", "Ксанакс", Лоразепам", "Флормидал", "Ксалол", "Диазепам" и др.

В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, не могат да се поставят и други вещества и 

предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в 

страната на местоназначението. /например анаболни стероиди или лекарствени средства/ - Закон за пощенските услуги.

Валута и благородни 

метали
Благородни метали,скъпоценни камъни и изделия с/от тях

изпращане/получаване в 

рамките на страната

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забранено е изпращането на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с изключение на 

пратки с обявена стойност (Валутен закон). При поискване от митническите органи изпращачът декларира, ако се 

изпращат  благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с/от тях над размерите, подлежащи на 

деклариране (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични 

средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 

10а от Валутния закон)

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забранено е получаването на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с изключение на 

пратки с обявена стойност (Валутен закон). При поискване от митническите органи изпращачът декларира, ако се 

получават благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с/от тях над размерите, подлежащи на 

деклариране (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични 

средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 

10а от Валутния закон)



изпращане към трета страна

Забранено е изпращането на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с изключение на 

пратки с обявена стойност (Валутен закон). Изпращачът задължително декларира, ако пратката е над размерите, 

подлежащи на деклариране (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната 

на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически 

регистри по чл. 10а от Валутния закон)

получаване от трета страна

Забранено е получаването на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях с изключение на 

пратки с обявена стойност (Валутен закон). Получателят задължително декларира, ако се изпращат  ценности над 

размерите, подлежащи на деклариране (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата 

на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на 

митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон)

Валута и благородни 

метали
Парични средства

изпращане/получаване в 

рамките на страната

изпращане към друга 

държава членка на ЕС

Забранено е изпращането на парични средства с изключение на пратки с обявена стойност (Валутен закон). При 

поискване от митническите органи изпращачът декларира, ако се изпращат  суми над размерите, подлежащи на 

деклариране - 10 000 евро (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на 

парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически 

регистри по чл. 10а от Валутния закон)

получаване от друга 

държава членка на ЕС

Забранено е получаването на парични средства с изключение на пратки с обявена стойност (Валутен закон). При 

поискване от митническите органи изпращачът декларира, ако се получава сума над размерите, подлежащи на 

деклариране - 10 000 евро (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на 

парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически 

регистри по чл. 10а от Валутния закон)

изпращане към трета страна

Забранено е изпращането на парични средства с изключение на пратки с обявена стойност (Валутен закон). 

Изпращачът задължително декларира, ако сумата е над размерите, подлежащи на деклариране - 10 000 евро (чл. 

4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни 

метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния 

закон)



получаване от трета страна

Забранено е получаването на парични средства с изключение на пратки с обявена стойност (Валутен закон). 

Получателят задължително декларира, ако се изпращат  средства  над размерите, подлежащи на деклариране - 

10 000 евро (чл. 4 на Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични 

средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 

10а от Валутния закон)

цитираните лимити можете да намерите в Информация за граждани - Информация за пътуващи - Парични 

средства и ценности

Фалшиви стоки  Стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост

изпращане/получаване в 

рамките на страната

изпращане към друга 

държава членка на ЕС
При изпращане на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост, съществува риск те да бъдат задържани в 

резултат на искане от страна на притежателите на права, подадено на основание Регламент (ЕС) № 608/2013

получаване от друга 

държава членка на ЕС
При получаване на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост, съществува риск те да бъдат задържани в 

резултат на искане от страна на притежателите на права, подадено на основание Регламент (ЕС) № 608/2013

изпращане към трета страна При изпращане на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост, съществува риск те да бъдат задържани в 

резултат на искане от страна на притежателите на права, подадено на основание Регламент (ЕС) № 608/2013

получаване от трета страна

При получаване на стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост, съществува риск те да бъдат задържани. 

Осъществява се контрол и задържане на стоки в резултат на искане от страна на притежателите на права, подадено на 

основание Регламент (ЕС) № 608/2013

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/info-traveling/funds-and-values
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/info-traveling/funds-and-values

