
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРОДУКТИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ ПРИ ВНОС В СЛОВЕНИЯ:

Тютюневи изделия:

• 200 къса цигари или
• 100 къса пурети или
• 50 пури или
• 250 грама тютюн за лула или
• пропорционален сбор от тези различни продукти тютюневи изделия.

Алкохол и алкохолни напитки:

• 1 литър алкохол или алкохолни напитки превишаващи 22%, или денатуриран 
етилов алкохол от 80% и повече, или
• 2 литра алкохол или алкохолни напитки ненадвишаващи 22% или
• пропорционален сбор от тези различни алкохолни напитки или
• 4 литра вино или
• 16 литра бира.

Горива:
• горивото, съдържащо се в стандартния резервоар на колата на пътника или
• всяко допълнително количество, непревишаващо 10 литра в преносим 
контейнер.

Пътниците под 17 годишна възраст нямат право на безмитен внос на тютюневи 
изделия  и  алкохол  и  алкохолни  напитки.  Стойността  на  продуктите  разрешени  за 
безмитен внос не може да се използва за определяне на паричен праг за внос на други 
продукти.
 
КОНТРОЛ ПРИ ВНОС НА ВАЛУТА 

Считано  от  15  юни  2007  г.  съгласно  Регламент  (EC)  No.  1889/2005  на  Европейския 
парламент и Съвета за контрол на вноса и износа на валута от ЕС (No. 1889/2005, Official 
Journal  L  309,  25.  11.  2005)  се  въвежда  единен  контрол  на  парите  /или  техния 
еквивалент/ във всички 27 страни от ЕС. 

Всички пътници, внасящи в страна от ЕС парични средства на стойност 10 000 евро или 
повече, или с друга валута на същото стойност или приносителите на бонове, акции, 
пътнически чекови или други платежни средства на същата стойност, са длъжни да ги 
декларират пред митническите власти в изпълнение на посочения регламент. Мярката 



се  въвежда  с  цел  подпомагане  усилията  на  ЕС  в  борбата  с  престъпността  и  за 
подобряване  на сигурността  при предотвратяване  на прането на пари,  тероризма и 
организираната престъпност.
 

ЗАБРАНИ И РЕСТРИКЦИИ ЗА ВНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА 
ПЪТНИЦИТЕ, ВЛИЗАЩИ ИЛИ ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА СЛОВЕНИЯ:

 Продукти  с  животински  произход.  С  някои малки изключения,  правилата  на  ЕС не 
разрешават внос на месо, месни продукти и на мляко и млечни продукти от пътниците. 
Тези правила са въведени за да се предотврати разпространението на опасни болести 
по животните от страна на пътници, пристигащи в страните от ЕС от трети държави. 
разрешава се обаче внос на детско мляко на прах и храни за медицински цели при 
определени условия.

Животни, растения или части от тях, които са защитени от Конвенцията от Вашингтон 
(CITES  Convention).  Строго  се  забранява  внос  и  износ  на  видовете,  изброени  в 
цитираната конвенция. 

Домашни животни:

Собствениците  на  такива  животни  следва  да  спазват  общоприетите  правила  за 
придвижване с тези животни.  Кучета,  котки и гризачи се нуждаят от паспорт,  чийто 
образец е въведен през 2004 г.

Растения. 

Растителни видове, чиито части или продукти могат да са свързани с разпространение 
на  вредни  организми  могат  да  бъдат  внасяни  само  през  определени  гранични 
пунктове,  където са  създадени станции  за  фитосанитарен  контрол  и  в  случай,  че  е 
осигурена  изискваната  за  внос  документация  и  нужните  сертификати.  Медицински 
контрол и фитосанитарни сертификати не се изискват за продукти, предназначени за 
лична употреба и  произведени в страните  от  ЕС,  при  положение,  че  не надхвърлят 
следните количества:

• 5 кг разсад на плодове или зеленчуци /освен картофи/,
• една връзка цветя или венец,
• 0,5  кг  посадъчен  материал  /освен  за  картофи/  за  зеленчуци  и  цветя  в 
оригинални опаковки, непредназначени за продан,
• 5 кг луковици за цветя,
• 1 брой коледно дърво /отрязано/,
• 3 броя стайни растения /освен бонзаи/
• 10 броя балконски растения или градински едногодишни растения.

Износът  на  пресни  и  обработени  гъби  от  Словения  е  забранен,  освен  ако  не  се 
представи касова бележка за покупката на обработени гъби.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ СТОКИ: 

Пътниците при влизане в Словения са задължени да декларират следните стоки:
• Вещи и стоки, които не са предназначени за лична употреба
• Стоки, придобити извън ЕС, които надвишават разрешените за внос количества,
• Стоки, които са предмет на забрани и ограничения за вноса.
На  митническите  контролни  пунктове,  които  имат  отделни  канали  за  преминаване 
/червен и зелен/ пътниците, пренасящи такива стоки, следва да използват червения 
канал, за да подадат митническа декларация, или да изпълнят задължението сами да 
декларират  този  вид  стоки,  когато  митническият  пункт  няма  канали  за  отделен 
контрол. При пренос на стоки, неизискващи митнически контрол се използва зеленият 
канал.  В  случай  на  съмнения  се  декларират  всички  стоки,  като  неподлежащите  на 
облагане стоки се освобождават от мита. 
 
ЛИЧЕН БАГАЖ 

Препоръчва се да не се пренасят стоки и продукти, принадлежащи на други лица, а за 
особено  ценни  предмети  да  се  носят  и  представят  касови  бележки,  издадени  при 
закупуването им.  При внос на скъпоценности митническите власти могат да изискат 
декларация при влизане с цел проверка на изнасянето им при напускане на страната. 

Други стоки, пренасяни с личния багаж:

• стоки на стойност до 430 евро при пътуване със самолет и с кораб,
• стоки на стойност до 300 евро при пътуване с друго превозно средство.

При пътници до 15 годишна възраст лимитите за пренос на стоки се редуцират до 150 
евро.

Стойността  на  личния  багаж  на  пътника  внасян  или  изнасян  от  страната,  както  и 
стойността на лекарствата  за лична употреба по време на пътуване,  не могат да се 
използват за определяне на сумата на паричния праг на разрешените за внос или износ 
стоки. 
 

ПРОДУКТИ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗНОС ПРИ НАПУСКАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ:

При покупка в Словения на продукти и пренасянето им от една страна членка на ЕС в 
друга,  пътниците  се  освобождават  от  заплащане  на  мита  само  ако  същите  са 
предназначени за лична употреба.  За преценка на  това дали са за лична употреба, 
пътникът  следва  да  представи  съответни  доказателства,  както  и  да  транспортира 
съответните стоки лично. Разрешени за износ продукти за лична употреба, освободени 
от митнически такси при напускане на Словения са:
• цигари - до 800 къса,
• пурети /не надвишаващи 3 грама броя/ - до 400 къса,
• тютюн за лула – до 1 кг.,
• спиртни напитки /твърд алкохол/ – до 10 литра,
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• други  алкохолни напитки освен бира,  пенливи вина вино до 22 градуса  – 20 
литра,
• вино, максимум 60 литра /включително до 60 литра пенливи вина/ - 90 литра,
• бира – до 110 литра.
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