
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

 МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Правила за внос
Свободен внос
1. 400 къса цигари или 50 пури на стойност не повече от AED 3,000.-;
2. Парфюмерия  - само за собствени нужди на обща стойност не повече от AED 3,000.-;
3. Алкохолни напитки в:
 a. Абу Даби и Фуджейра: до 4 литра алкохол, при положение че пътника не е 
мюсюлманин;
 b. Дубай: 24 кутии (консерви) бира или 4 литра всякакъв друг алкохол;
 c. Шаржа: 2 литра алкохол и един стек бира.

Забранени за внос     :     
1. Всякакви пресни хранителни продукти със срок на трайност под 14 дни с произход от 
Япония. Хранителни продукти с трайност над 14 дни могат да бъдат внасяни, когато са 
придружени със сертификат за липса на радиоактивност, издаден от японските здравни 
власти. 
2. Абу Даби и Фуджейра: плодове и зеленчуци от области, заразени с холера, култивирани 
перли. 
3.Дубай и Шаржа: термично необработени морски дарове, плодове и зеленчуци от 
области, заразени с холера 
Птици (живи или мъртви), птиче месо и производни продукти от всички азиатски страни, 
Египет, Ливан,  Ирак, Йордания, Сирия, Тунис и други държави,  които биха могли да са 
заразени  с  вируса  на  „птичи”  грип.  За  транзитно  преминаващи  птици  е  необходимо 
получаването на разрешение за транзит.

Оръжия и амуниции:
Необходимо е получаване на разрешително от местните власти.

Домашни любимци:
Котки, кучета и птици трябва да бъдат придружени от:
1. разрешително за внос, издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 
на Обединените арабски емирства, и
2.  ветеринарен  здравен  сертификат,  издаден  от  компетентните  органи  на  страната 
износител.
Освен това,  котки  и  кучета  трябва  да имат  документация  за  проведена   ваксинация и 
пълната история на ваксинацията и (ако е необходимо) резултат от серумен тест за бяс. 
Котките и кучета трябва да имат микрочип.
Всички домашни любимци трябва да бъде внесени като манифестирано карго, и могат да 
бъдат  експортирани  като  чекиран  багаж,  при  условие  че  се  представи  официален 
сертификат за износ от Министерството на околната среда и водите.
Служебни кучета, придружаващи пътници се допускат в кабината на самолета при строги 



условия и след като са изпълнени всички изисквания за внос.
Министерството  на  околната  среда  и  водите  на  ОАЕ  е  въвело  забрана  за  внос  на 
определени породи кучета. Пълна информация за вноса на домашни любимци може да се 
намери  на  http://petimport.moew.gov.ae 
Заб.:  Неспазването на правилата за вноса на домашни любимци може да доведе до  
депортирането на домашни любимци  за сметка на собственика или конфискация или 
унищожаване на домашния любимец. 

Защитени растителни и животински видове: 
Както  Република  България,  така  и  Обединените  арабски  емирства  са  страна  по 
Конвенцията за международната търговия със застрашени видове (CITES). Информация за 
обхвата на конвенцията,  присъединилите се държави и защитените видове може да се 
намери от http://www.cites.org/

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ОАЕ има много строг контрол и нулева толерантност в политиката 
за борба с наркотиците.  Докато в много други страни също се прилага контрол на тези 
вещества, в  ОАЕ е възможно провеждането на изключително щателни претърсвания на 
много туристи през нейните летища, с много чувствително оборудване.
Ако трябва носите в себе си лекарства, се уверете, че:
1. Те не са в списъка на забранените "Наркотици";
2. Вие имате в себе си рецепта за тях.
Някои  от  свободно  продаваните  в  България  лекарства  могат  да  съдържат  вещества, 
включени  в  забранителния  списък  на  ОАЕ.  Подробна  информация  за  забранените  и 
контролирани субстанции може да се намери на: 
http://213.42.151.126/admincp/assetsmanager/Files/Pharmacusts/Updated%20Controlled
%20medical%20list%20seperated%202007.pdf

Внимание! В ОАЕ съществуват пълни забрани за вноса на определени стоки, предмети и 
вещества.  Забраните  са  свързани  с  различни  причини,  включително  международните 
конвенции, опазване на околната среда, здравето и безопасността, както и религиозни и 
морални  съображения.  Те  обхващат:  всички  видове  наркотици,  азбест,  използвани 
пневматични гуми; промишлени отпадъци; подправени валута; "Habara" соколи, слонова 
кост и рог от носорог; живи камили; всички печатни материали, които не се придържат 
към местната религия и морала;  или материали,  забранени съгласно законите в сила в 
страната  (Списък  на  основните  забрани:  наркотици;  фалшива  и  подправена  валута; 
необработена слонова кост и рог от носорог; приспособления и машини за хазартни игри; 
трислойни найлонови рибарски мрежи; Печатни произведения, живопис с маслени бои, 
произведения на искуството, снимки, карти, книги, списания и каменни скулптури, които 
противоречат на ислямските учения, добрите нрави или умишлено насаждат неморалност 
или  смут;  използвани  и  рециклирани автомобилни  гуми;  бонбони  с  форма на цигари; 
вещества,  разрушаващи  озоновия  слой;  халогенопроизводни  на  въглеводородите; 
Халогено-,  сулфо-или  нитрозопроизводни  на  фенолите  или  на  фенолните  алкохоли, 
съдържащи  само  халогенни  заместители  и  техните  соли;  радиационно  замърсени 
вещества; азбест; лазерни писалки; опасни отпадъци; метални отпадъци и скрап; ). Изцяло 
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се забранява вносът от Израел, както и на стоки, носещи логото на Израел.

Валута

Разрешен е вносът на местна и чуждестранни валути, като в случай на внос над AED 40 000 
трябва да се декларира при влизане в страната.

Износ:
Свободен режим, като е необходимо доказателство за покупка или декларация за внос за 
големи суми пари, злато и бижута.


