
РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В  Р  Узбекистан  е  забранен  до  второ  нареждане  вноса  на  живи  птици  (включително 
декоративни) и продукти с птичи произход.

В страната  съществува режим на постоянен ветеринарен контрол при внос,  износ или 
транзит на животни, птици, кучета, котки, лабораторни животни, насекоми, риби, както и 
на продукти с животински произход: млечни и месни продукти, рибни изделия, всякакви 
видове  консерви,  кожени  изделия,  вълна,  пух,  пера,  яйца,  ветеринарни  препарати, 
ваксини, серуми и материали за лабораторни изследвания. 

Превозването на животни и птици се разрешава при наличие на сертификат и разрешение 
от органите за ветеринарен контрол. При пътуване със самолет, в пътническия салон се 
допуска  транспортирането  на:  кучета,  котки,  маймуни,  птици  и  други  малки  животни, 
чието общо тегло заедно с контейнера за транспортиране на надвишава 8 кг. Над тази 
норма, животното се транспортира в багажното отделение на самолета. Изключение се 
прави за кучета-водачи на трудноподвижни лица.

По отношение на авиационната безопасност са въведени нови изисквания, в съответствие 
с международните изисквания,  валидни за вътрешните и за международните линии. В 
летищата  на  Националната  авиокомпания  „Узбекистон  хаво  йуллари”  са  организирани 
допълнителни  мерки  за  сигурност  и  всички  пътници  и  посетители  преминават  през 
допълнителни  проверки.  Преди  влизането  в  летището  и  след  преминаването  през 
митническия и граничния контрол има допълнителни проверки на пътниците и техния 
багаж. 

Забранено е в салона на самолета (ръчен багаж) да се внасят:
- кибрити и запалки; остри и режещи предмети – ножици, ножове, нокторезачки, игли, 
шишове, пособия за маникюр и др.; запалими вещества; течности, гелове и аерозоли (не 
повече от 100 мл., поставени в отделен найлонов плик), изключение се прави единствено 
за детските храни, лекарства и продукти необходими за специални хранителни режими, 
както и за стоките, закупени от безмитните магазини. 
В багажа на пътниците не се допуска:
- всички видове огнестрелно и хладно оръжие;
- взривни вещества;
- сгъстени и втечнени газове, в това число и за битови нужди;
-  леснозапалими  течности  –  ацетон,  бензин,  нефтопродукти;  ментол,  метил,  спирачна 
течност, въглероден дисулфид, естери и др. запалими течности;
- възпламеняеми твърди вещества, които след взаимодействие с вода отделят топлина и 
горими газове;
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-  фосфор -  бял, жълт, червен и  всички други вещества,  класифицирани като запалими 
твърди вещества;
- органични пероксиди;
- отровни и токсични вещества;
- разяждащи и корозивни вещества;
- радиоактивни вещества;
- отрови (токсини) и инфекциозни материали;

Допуска се транспортирането на арбалети, оръжия за подводен риболов, саби, мечове, 
ятагани,  щикове,  ками,  ножове,  копия  на оръжия от  всякакъв  вид;  ножици за  битова 
употреба.

Алкохолни напитки със съдържание повече от 24 % и по-малко от 70% алкохол, в обем до 
5 литра в опаковки, предназначени за търговия на дребно - не повече от 5 литра за един 
пътник. 

Аерозоли, предназначени за спортни и битови цели, обезпечени с надеждни капачки в 
опаковки до 0,5 кг. или 500 мл., разрешава се до 2 кг. или2л. на човек.

При напускане на Узбекистан трябва да се отчита, че за някои стоки, закупени в страната 
се изисква изготвянето на специално разрешение или сертификат. Списъкът вкючва ръчно 
изработени килими, покривки и подобни, картини и уникални изделия на изкуството. 

Сертификат  не  се  изисква  за  машинно  тъкани  килими,  покривки  и  др.,  електрически 
музикални инструменти, репродукции на картини, малки скулптурни пластики (височина 
до  20  см.),  икони,  сувенирни  изделия,  предмети  изработени  от  керамика,  порцелан, 
кристал, стъкло, дърво, метал масово фабрично производство. Официално се разрешава 
изнасянето  на  съвременни  бижутерски  изделия  от  скъпоценни  камъни  и  благородни 
метали имащи държавен печат  за проба,  но не се  препоръчва,  тъй като  са възможни 
допълнителни  усложнения.  Разрешава  се  изнасянето  на  занаятчийски  изделия  с 
дърворезба  –  полилеи,  огледала,  статуетки  и  всички  видове  изделия  масово 
производство,  които  имат  дърворезба  с  височина  до  20  см.  Разрешени  за  износ  без 
специален сертификат са ръчно изработени шивашки изделия със златна нишка с размери 
до 50 см. х 50 см.

При износа на стоки, подлежащи на сертифициране е необходимо да се подаде писмено 
заявление по образец в Управлението за художествена експертиза (по внос и износ на 
културни ценности) към Министерството на културата и спорта на Р Узбекистан, списък на 
предметите  и  две  фотографии  за  всяко  изделие  отделно,  а  също  така  трябва  да  се 
представят  и  самите  изделия.  В  отделни  случаи  е  възможно  да  се  поиска  документ, 
удостоверяващ,  че  дадения  предмет  е  придобит  законно  и  на  каква  стойност. 
Сертификатът е валиден за три месеца от датата на издаването.   
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Следва  да  се  има  предвид,  че  митническите  органи  в  Узбекистан  обръщат  особено 
внимание на вноса/износа на материали с религиозно съдържание.
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