
EГИПЕТ
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Разрешен внос:
• 200 къса цигари
• 25 пури
• 200 грама тютюн
• 2 литра алкохол
• парфюми за лична употреба  
Забранен внос:
• наркотици, огнестрелно оръжие, памук   
Ограничен внос:
 • парични знаци, чекове, кредитни карти и злато, чиято стойност надвишава 500.00 
(петстотин) египетски лири (към днешна дата, около 60-65 евро), следва да бъдат 
декларирани при пристигане в АР Египет  
Разрешен износ:
• всичко, което не е забранено или ограничено от закона
Забранен износ:
• незаконни упойващи вещества        
• оръжие и амуниции     
• бързо разваляща се храна
• живи животни     
• корали и черупки на миди
Ограничен износ
• антични предмети и ценни произведения на изкуството по-стари от 100 години – 
необходимо е разрешение от съответните египетски власти

В повечето египетски курорти на Червено море е забранено даването на храна на 
рибите по време на гмуркане и събирането на черупки на миди, корали и др.
   
Основна здравна информация за пристигащите в Египет
• Ваксина срещу жълта треска се изисква за всички лица, по-възрастни от 1 година- 
единствено когато въпросните лица пристигат от страна, включена в списъка на СЗО на 
държавите, в които болестта е разпространена.
• Водата в Египет е опасна за пиене и следва да се пие единствено бутилирана вода.
• Не се препоръчва плуването в случайни водни басейни, защото представляват 
значителен риск от зарази – с особена сила това важи за река Нил. Гостите на Египет 
следва да използват само хлорирани водни басейни и да потърсят незабавно лекарска 
намеса, ако това се налага.
• Млякото и други млечни продукти не следва да се консумират непастьоризирани или 
закупени от улични продавачи.  
• Месото, зеленчуците и рибата трябва се подлагат на основна топлинна обработка 
преди да бъдат консумирани, препоръчително докато са горещи.   
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• Да се избягва консумирането на храна в ресторанти от ниска категория или такива от 
типа – бързо хранене. Същото не важи за международно известните вериги като 
Макдонълдс, Пица Хът, Кентъки фрайд чикен и т.н. При всички положения е 
препоръчително да се избягват зелените салати и такива от пресни зеленчуци. 
• Плодовете е необходимо да бъдат обелени преди употреба, а продаваната на 
улицата храна и напитки да се избягват.  
• В някои части на страната е налице ограничен риск от малария и треска денга, 
предизвиквани от ухапвания на комари. 
• В Египет са налице прашни и пясъчни бури и на лицата с респираторни или други 
подобни здравословни проблеми, се препоръчва да следят прогнозата за времето 
преди да излизат навън. 
• Гостите на Египет трябва да са подготвени за големите горещини през летните 
месеци, да закупят достатъчно препарати за защита от слънцето и да пият големи 
количества вода, за да се предотврати обезводняване.
• Обществените болници и клиники са отворени за туристите. Медицинското 
обслужване е приемливо в Кайро и Александрия, но е ненадеждно в другите райони и 
населени места в страната. 
Пътна и медицинска застраховка следва да бъде направена преди предприемането на 
пътуване до Египет.

Основна информация за нивото на сигурност за пътуващите до Египет
• Поради продължаващата политическа нестабилност препоръчване на пътуващите 
предварително да се информират относно актуалната обстановка и да следват съветите 
за сигурност, поместени на интерент-страницата на посолството. 
•  При наемането на автомобил се препоръчва да не се шофира нощно време. 
• Фотографирането на военни обекти и правителствени съоръжения е 
криминализирано и може да доведе до задържане от полицията или службите за 
сигурност. Бинокъл и фотоапаратура не трябва да се използват за наблюдение на 
самолети на открито или на летищата, което също може да доведе до полицейски 
арест.
• Фотографирането на местни хора, особено в близък план, следва да става единствено 
и след като бъде предварително поискано тяхното съгласие.
 • Религиозният култ е изключително силен в Египет и следва да се избягват действия, 
които биха могли да бъдат квалифицирани като обида към Исляма. 
• Следва да се избягва да се демонстрират публично прояви на привързаност между 
представители на двата пола, а хомосексуалността е незаконна и криминализирана.
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