
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В  НОС  

Алкохолни продукти и тютюневи изделия

Великобритания не налага ограничения за вноса на алкохолни и тютюневи изделия за 
лична употреба, когато продуктите са закупени от страна от ЕС и техният произход може 
да  бъде  доказан  с  фактура  или  касов  бон.   Митническите  власти  могат  да  наложат 
санкции, ако внасяте повече от:

800 къса цигари
200 пури
400 пурети
1 кг тютюн
110 литра бира
90 литра вино
10 литра алкохол
20 литра ликьорно вино

Разрешението важи за пътници над 17 години.

Храни и растения

Великобритания  не  налага  ограничения  за  внос  на  храни  и  растителни  продукти  с 
произход от страни от ЕС.

Забранени за внос са:
Наркотични вещества
Хладно оръжие
Спрейове за самозащита
Устройства, които причиняват шок
Порнографски материали и материали с непристойно съдържание
Нелегални CD, DVD и потребителски стоки
Застрашени  животински  видове  и  продукти  от  тях:  слонова  кост,  костенурки,  тигри, 
леопарди и ягуари, тибетска антилопа

По специален режим, след представяне на съответното разрешение, се допуска вносът 
на: 

Огнестрелни оръжия, взривни вещества и амуниции 
Имитации на огнестрелни оръжия



Живи животни
Кожи от определени видове животни и изделия от тях
Необработени диаманти
Радиопредаватели  и  безжични  телефони,  които  са  забранени  за  употреба  във 
Великобритания.

Застрашени  животински  и  растителни  видове  и  изделия,  произведения  от  тях  като 
бижута, обувки, чанти и колани включително хайвер (над 125 грама)
Застрашените  животински  видове  включват:  слонове,  носорози,  китове,  костенурки, 
корали и влечуги
Застрашените растителни видове включват: орхидеи, кактуси, махагон и рамин

Живи домашни любимци могат да бъдат внасяни само с европейски паспорт за домашни 
любимци.  Транспортирането им се извършва от лицензирани транспортни фирми.

ИЗНОС

Забранени за износ са:
Наркотични вещества
Хладно оръжие
Спрейове за самозащита
Устройства, които причиняват шок
Порнографски материали и материали с непристойно съдържание
Нелегални CD и DVD и нелегални маркови стоки
Застрашени  животински  видове  и  продукти  от  тях:  слонова  кост,  костенурки,  тигри, 
леопарди и ягуари, тибетска антилопа

По специален режим, след представяне на съответното разрешение, се допуска износът 
на: 

Огнестрелни оръжия, взривни вещества и амуниции 
Имитации на огнестрелни оръжия
Живи животни
Кожи от определени видове животни
Необработени диаманти
Радиопредаватели  и  безжични  телефони,  които  са  забранени  за  употреба  във 
Великобритания.

Застрашени  животински  и  растителни  видове  и  изделия,  произведения  от  тях  като 
бижута, обувки, чанти и колани включително хайвер (над 125 грама)
Застрашените  животински  видове  включват:  слонове,  носорози,  китове,  костенурки, 
корали и влечуги
Застрашените растителни видове включват: орхидеи, кактуси, махагон и рамин
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Британските власти ограничават и вноса на детски храни, сухо мляко и специални храни с 
медицинско  действие.   Тези  храни  могат  да  бъдат  внасяни  в  малки  количества  и  в 
оригинална неотворена опаковка.

Произведения на изкуството и антики:

Специално разрешение за износ от Великобритания се изисква за всички произведения 
на изкуството, включително и ръкописи с изключение на:

Пощенски марки
Лични документи
Лични писма и кореспонденция
Лични вещи
Изделия, чието производство датира допреди 50 години
Картини на стойност до 130 451 британски лири (до 26 090 британски лири за акварели и 
пастели)
Мозайки, литографии, фотографии и негативи на стойност до 13 045 британски лири
Скулптури на стойност до 43 484 британски лири

За всички други произведения на изкуството се изисква издаване на сертификат от Съвета 
по изкуства на Англия.
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