
Забранени за приемане, пренасяне и доставяне предмети и 

вещества 

 

 

Уважаеми клиенти, 

 

Уведомяваме Ви, че съгласно действащите законови разпоредби и вътрешните правила на „ИН 

ТАЙМ“ ООД, е забранено поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните 

вещества и предмети: 

 

• Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди; 

• Оръжие, части на оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други 

опасни вещества и предмети;  

• Противоречащи на нравствените норми предмети;  

• Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да 

представляват опасност за живота или здравето на служителите или на други лица, или на 

животни, или могат да замърсят или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни 

средства;  

• Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;  

• Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; 

• Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и 

продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове (за разрешените такива виж 

по-долу); 

• Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване и други чекове, дългови книжа, акции, 

облигации, удостоверения за дружествени дялове, удостоверения за акции, менителници, 

спестовни книжки, предплатени кредитни карти, дебитни карти, документи на хартиен носител 

или други средства, които дават право на плащане, други ценни книжа, други прехвърляеми 

финансови инструменти, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, 

обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, 

произведения на изкуството, уникални предмети, слонова кост и продукти съдържащи слонова 

кост, марки, и други ценни предмети; 

• Вещества и предмети с клас на опасност по Европейската спогодба за международен превоз на 

опасни товари по шосе (ADR) или друг действащ нормативен акт; 

• Бързо развалящи се предмети и вещества, отпадъци, растения, живи или умрели животни, 

материали за медицински или биологични изследвания, човешки или животински останки, 

телесни части или органи; 

• Не могат да се транспортират вещества и предмети, посочени в международни договори, както и 

предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението; 

• Предмети и вещества, който се нуждаят от транспортиране при определен температурен режим 

или за които има установени специални изисквания за превоза, съхранението или доставката им; 

  
ВАЖНО!  

Този списък не е изчерпателен. Не всички предмети и вещества могат да бъдат изпращани във всички държави. 

За повече информация се обадете на телефон 070018877 или се свържете със своя търговски представител. 



Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, разрешени за приемане, 

пренасяне и доставяне: 
  

Забраната за ползването на пощенските услуги за изпращане или получаване на акцизни стоки и 

отпадъци от тютюн не се отнася за акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни 

стоки с бандерол, когато такъв е задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани между 

търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.  

 

Всеки подател (физическо или юридическо лице) при изпращане на разрешени за приемане, пренасяне 

и доставяне акцизни стоки и отпадъци от тютюн трябва: 

• при изготвяне на транспортния документ да отбележи, че пратката съдържа акцизни стоки и/или 

отпадъци от тютюн, да запише допълнителна информация като вид, количество и 

предназначение. В случай, че не е възможно да се запише цялата необходима информация върху 

транспортния документ, то подателят трябва да попълни Декларация по чл. 111 б, ал. 6 ППЗАДС.   

• да предостави документ за самоличност; 

• да предостави съответните документи, свързани с произхода на изпращаните стоки (вид и 

количество на акцизните стоки, предназначение на отпадъците от тютюн, информация за 

собственост, идентификационни данни на подател/получател), както и друга препоръчана от 

митническите органи информация; 

• да предостави пратките за преглед и проверка пред служител на „ИН ТАЙМ“; 

 

Списък на акцизните стоки 

Следните продукти са известни като акцизни стоки и подлежат на облагане с акциз, съгласно ЗАДС: 

1. Алкохол и алкохолни напитки: 

• "Бира" е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, 

представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, 

и в двата случая с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 

0,5 % vol. 

 

• "Тихи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но 

непопадащи в обхвата на „шумящи вима“, които са със:   

1. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но 

непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния 

продукт, се дължи изцяло на ферментация, или 

2. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но 

непревишаващо 18 % vol, при условие, че са били произведени без каквото и да е 

обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се 

дължи изцяло на ферментация. 

 

• "Шумящи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 

10, 2204 29 10 и 2205, които са:  

 1. в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или които 

имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три 

бара или повече, и  

2. с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но 

непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния 

продукт, се дължи изцяло на ферментация. 

 

• "Други ферментирали напитки", различни от бирата и виното, са:   



1. тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но 

непопадащи в обхвата на „тихи вина“ и „шумящи вина“, както и продуктите, 

включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т. 2 по-долу, които са 

със:  

а) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но 

непревишаващо 10 % vol, или   

б) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но 

непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния 

продукт, се дължи изцяло на ферментация;   

2. шумящите ферментирали напитки, включени в код по КН 2206 00 91, както и 

продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, но 

непопадащи в обхвата на „шумящи вина“ и „тихи вина“, които са:   

а) в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или имат 

свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара 

или повече, и   

б) с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но 

непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, 

превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, 

съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация. 

 

• "Междинни продукти" са всички продукти с действително алкохолно 

съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, и 

включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на „бира“, 

„тихи вина“, „шумящи вина“ и „други ферментирали напитки“. 

 

• "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:   

1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по 

обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, 

попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура ;   

2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно 

съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;   

3. получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в 

разтворено или неразтворено състояние. 

2. Тютюневи изделия 

• "Пури и пурети" са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени 

и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на 

потребителите, и които:   

1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или  

2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от 

възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, 

включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, 

при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г 

и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от 

дължината е не по-малка от 34 мм.   

 

За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, 

различни от тютюна, но отговарящи на изискванията по- горе 

 

Не се смятат за "пури и пурети" изделия, които не съдържат тютюн и се 

използват изключително за медицински цели. 



 

• "Цигари" са:   

1. годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на 

изискванията за пури и пурети;   

2. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка 

са вкарани в цигарени хартиени рула;  

 3. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка 

са увити в цигарена хартия.  

 

За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, 

различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по т.1, т. 2 и т.3. 

 

За целите на облагането с акциз продуктите за пушене („цигари“) се смятат 

като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 см, но не по-

дълги от 11 см, съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са 

по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, и така нататък.  Не се смятат за 

"цигари" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за 

медицински цели 

 

• "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:   

1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на 

плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;   

2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се 

пушат и не попадат в обхвата на „пури и пурети“ и „цигари“, като за 

„отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и 

вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при 

промишленото производство на тютюневи изделия;   

3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 

1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат 

широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм.   

4. изсушени, плоски с неправилна форма, частично обезжилени тютюневи листа, 

преминали процес на изсушаване и контролирано овлажняване, които съдържат 

тегловно повече от 0,65 на сто глицерин и са годни за пушене след проста 

манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване.;   

 

За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от 

вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за 

тютюн за пушене, както и изделията за пушене с водна лула (наргиле), които 

освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, 

билки или плодове или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи 

вещества.   

 

Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се 

използват изключително за медицински цели.   

 

• „Нагреваемо тютюнево изделие" е вид бездимно тютюнево изделие, при чиято 

употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а 

употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя 

аерозол. 

 

Термини и съкращения: 

ЗАДС –Закон за акцизите и данъчните складове 



„отпадъци от тютюн" -остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при 

обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;  

"Бандерол"- държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за 

потребление акцизни стоки, закупува се от Министерство на финансите и не може да бъде предмет 

на последваща сделка; 

„Акцизни стоки“ – стоките, посочени в чл. 2 от ЗАДС, като алкохолът и алкохолните напитки, 

тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата енергия. 

 

Нормативна уредба ЗАДС: 

 

 Чл. 99а. (1) Ползването на пощенски услуги за изпращане или получаване на акцизни стоки и отпадъци 

от тютюн е забранено. Забраната не се отнася за акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, 

акцизни стоки с бандерол, когато такъв е задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани 

между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.  

(2) При изпращане на акцизни стоки и отпадъци от тютюн, подателите са длъжни да предоставят 

пратките на пощенския оператор за преглед и проверка. Не се допуска приемане, пренасяне и доставяне 

чрез пощенската мрежа на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1.   

(3) Подателите и получателите са длъжни да представят документ за самоличност, като при поискване 

от пощенския оператор отварят лично или предоставят пратката за преглед и проверка. За 

предотвратяване на приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на забранени 

акцизни стоки и отпадъци от тютюн пощенският оператор може да изисква от подателите документи, 

свързани с произхода на изпращаните стоки, както и препоръчана от митническите органи информация.  

(4) За предотвратяване и разкриване на нарушения по закона и за обезпечаване на сигурността на 

пощенските пратки митническите органи си взаимодействат със съответните структури по сигурността 

на пощенските оператори, като си предоставят в писмен или в електронен вид:   

1. информация за рискови податели и/или получатели;   

2. информация за рискови пратки, включително данни от превозните документи;   

3. информация за извършени плащания, от които може да се предположи дали в стойността на 

изпращаните или получавани стоки е включен акциз;   

4. информация от използваните от пощенските оператори технически устройства и софтуер.  

(5) При съмнение или когато установят, че приета пратка съдържа забранените акцизни стоки или 

отпадъци от тютюн по ал. 1, пощенските оператори уведомяват митническите органи незабавно, като 

предоставят данни за нейното местоположение и служебно лице за контакт. Приетата пратка се задържа 

от пощенския оператор за срок, съгласуван с митническите органи, но не по-дълъг от три дни от 

уведомяването.  

(6) В срока по ал. 5 митническите органи извършват проверка, като пощенският оператор е длъжен да 

им оказва необходимото съдействие, включително за установяване на подателя и получателя на 

пратката, съдържаща забранените акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Митническите органи могат 

да изискват от пощенските оператори конкретни действия, свързани с приемането, пренасянето и 

доставката на пратки, съдържащи акцизни стоки или отпадъци от тютюн, да се извършат под тяхно 

наблюдение и/или под наблюдението на оператора.   

(7) След разпореждане от митническите органи пощенският оператор може да отвори рискова пощенска 

пратка и без съгласието на подателя. Пратката се отваря в помещение с постоянно видеонаблюдение, 
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като се съставя протокол в присъствието на свидетели. При установено наличие на забранени стоки по 

ал. 1 пратката се задържа за извършване на проверка по реда на ал. 6.   

(8) Когато е необходима като доказателство, информацията, свързана с приемането, пренасянето и 

доставянето на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1, се предоставя при поискване на 

митническите органи.   

(9) При извършване на контролни покупки, когато стоките ще бъдат доставени чрез пощенската мрежа, 

митническите органи могат да изискват от пощенските оператори конкретни действия по реда на ал. 6.   

(10) При изготвяне на превозния документ подателят отбелязва дали пощенската пратка съдържа 

акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Пощенският оператор може да изисква пояснение или тяхното 

по-детайлно описание.  

 

Чл. 112а. (1) Лице, което, като е задължено, не издаде опростен придружителен документ, се наказва с 

глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 100 лв.   

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата/санкцията е 300 лв.  

(3) Който изпраща или държи и превозва акцизни стоки без опростен придружителен документ или 

документ по чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 

4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 

6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в 

размер от 4000 до 8000 лв.  

(4) Физическо лице, което изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия 

или алкохолни напитки в количества с търговски характер, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 

лв., а при повторно нарушение - с глоба в размер от 3000 до 6000 лв. За количества с търговски характер 

се считат количествата, надвишаващи равнищата, посочени в правилника за прилагане на закона. 

 

 

С уважение, 

Екипът на „ИН ТАЙМ“ ООД 
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