ЧЕРНА ГОРА
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Освобождаване от плащане на такси при внос на стоки.
Освободени от плащане на мита и ДДС са личните неща на пътника, които са
предназначени за негова ежедневна лична употреба, за време на пътуването и нямат
комерсиална стойност.
За личен багаж се смятат предметите, които служат за лични потребления по време на
пътуването или които носи на себе си /дрехи, обувки, средства за хигиена, лекарства в
разумни количества/, както и багажът, който е пристигнал на границата отделно от
пътника, като е бил предаден на лицензиран превозвач. Също така за личен багаж се
смята стоката, която пътникът внася за определено събитие с малка стойност и малки
количества и стоката, предназначена за подаръци в нормални количества.
Количествата трябва да са такива, че да не предполагат търговска продажба.
Освен посоченото , пътниците се освобождават от такси и данъци за следните стоки:
- 200 цигари или 100 пурети или 50 пури или 250 гр. тютюн общо;
- 2 литра вино и 1 л. силен алкохол;
- 1 парфюм до 50 гр. или 1 тоалетна вода до 0.25 л.;
Пътниците под 17 год. не са освободени от плащането на мито за алкохол и цигари.
Местен пътник /лице с черногорско гражданство или постоянно живеещ в Черна гора/
се освобождава от плащането на мита , ако стоката е на стойност до 150 евро.
Освободени са от плащане на мита собствени трудове на научни работници, писатели и
творци , които се внасят през границата.
2. Внос/износ на пари в брой.
Пътниците могат да внасят, респективно да изнасят о Черна гора пари в евро или друга
валута до 2 000 евро, без а имат задължение да ги декларират пред митническите
органи. Сума над посочена се декларира пред митническия служител.
3. Внос/износ на храни от животински произход.
Внасяните храни от животински произход подлежат на ветеринарен контрол. Храна с
животински произход, комбинирана храна и храна за домашни любимци, която се
внася в Черна гора и е за лична употреба, трябва да е пакетирана, класифицирана
фабрично, да не изисква особен начин на съхранение и да е с произход от държава, за
която е разрешен вноса в Черна гора.

Ветеринарен сертификат не е нужен за храна която се намира в пътническия багаж и
която е предназначена за ползване от пътника по време на неговото пътуване и такава,
която се намира в МПС и е предназначена за консумация. Сертификат не е необходим
за храна за медицински нужди и за храна на дете, ако тези продукти нямат условия за
специално съхранение, да са с ненарушена опаковка, освен в случаите когато е
започнала консумацията им. Храна за домашни любимци също се внася без сертификат
до 1 кг. при условие, че е херметично затворена /консерва/ или е пакетирана по
надлежния начин, с ненарушена опаковка, освен ако не се ползва в момента.
Без сертификат не може да се внася месо, месни продукти, мляко, продукти от мляко,
яйца, топена животинска мас и др.
4. Внос на живи животни.
Всички видове животни /кучета, котки, птици, риби, гризачи и др./ могат да се внасят в
Черна гора през ГКПП, където граничната ветеринарна служба извършва контрол.
Всяко животно трябва да има международен здравен документ, който се издава от
страната по пребиваване.
Временен внос на домашни любимци може да се допусне в случаите, когато
вносителят има международен документ за ваксиниране на животните.
Експонати и екземпляри от защитените видове флора и фауна, както и части или
продукти, изработени от такива животни или растения, могат да се внасят или изнасят
само на основата на одобрение от Министерството за устойчивото развитие и туризма.
5. Внос на растения.
Вносът на растения подлежи на фитосанитарен контрол. Храната от растителен
произход, която се ползва при пътуване, трябва да е пакетирана, с ясен произход,
ненарушена опаковка, да не изисква специални условия за съхранение и да идва от
държава, от която вносът в Черна гора не е забранен.
Без фитосанитарни сертификати могат да се внасят малки количества растения и
растителни продукти, ако се използват за непроизводствени и нетърговски цели или се
ползват по време на пътуването като:
- пресни плодове и зеленчуци /освен картофи/ с общо тегло до 5 кг.;
- един букет или венец от рязан цвят и части от растения;
- семе на цветя в оригинална опаковка и общо тегло до 100 гр.;
- луковици и грудки от растения за украсяване с общо тегло до 3 кг.;
- стайни и саксийни цветя /освен бонсаи/, най-много три растения;
- балконски цветя и не пораснал храст за украса, най-много 10 растения.
6. Внос на оръжие.
Физическото лице трябва при пресичане на границата да декларира пред полицията и
митницата оръжието и муницията, които носи със себе си. То може временно да внесе

ловна пушка и муниции, респективно спортна пушка и муниции, когато става въпрос за
организиран лов или спортно състезание, като следва да го декларира на границата
пред полицията и митницата.
7. Внасяне на лекарства и упойващи вещества.
Физическите лица могат да внасят лекарства за лична употреба на базата на рецепта и
количества необходими за съответното лечение.
Забранено е внасянето и изнасянето на упойващи вещества. Изключение правят
лекарствата, съдържащи упойващи вещества, като същите могат да се внасят и изнасят
само за лична употреба, като декларира на ГКПП наименованието и носеното
количество.
Лицето, пренасящо лекарство със съдържание на упойващо вещество, трябва да има
документ от здравно заведение, в който да се посочва, че това лице е на лечение, да
бъде написан на бланка на това здравно заведение. В документа трябва да има текст с
изявление на доктор с отговаряща специалност, който е предписал лечението с
лекарството, съдържащо упойни вещества, и който съдържа наименование на
упойващото вещество, количество и време на траене на терапията.
Притежанието на лекарство, съдържащо упойващо вещество без съответната
медицинска документация или не декларирането на лекарството представлява
нарушение, а такова лекарство се изземва и съхранява под особен надзор.
8. Износ на културни ценности.
На основата на митнически и други разпоредби и международни конвенции,
митническата служба предотвратява незаконния износ на културни ценности, които са
изложени на опасност от кражба и незаконна търговия, като те са обект на специален
митнически контрол.
Културните ценности /редки сбирки, археологически находки, скулптури, стари книги и
др./ могат да се изнасят само на основата на износно разрешение, което се дава от
Министерство на културата. Към искането за издаване на решение, желаещият подава
мнение на Републиканския институт за защита на паметниците на културата в Черна
гора и фотография на художествения предмет, който се изнася.

