
ИНДИЯ 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

След това може да се наложи да плащате вносни мита или данъци.  

Често има безмитна сума. “Български пощи” ЕАД няма информация за тези суми за 

Индия. 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Индия: 

 

• Банкноти 

• Злато 

• Сребро 

• Златни и сребърни предмети 

• Бижутерия и ценности 

• Лотарии, лотарийни съобщения и реклами или проспекти за тази цел. Това се допуска 

само ако става въпрос за лотарии, организирани от правителство. 

• Копринена и копринени арт артикули 

 

Стоки, които могат да се изпращат само при определени условия: 

 

• Непреработени сребро и сребърни слитъци. Това е допустимо само с разрешение от 

"резервната банка на Индия" 

• Радиоприемници. Това е разрешено само ако получателят има лиценз 

• Електрически уреди 

Вносът на следните стоки е разрешен само при подписване на разрешение от "Главния 

контрольор на вноса и износа в Ню Делхи": 

• Очила и слънчеви очила 

• Часовници, часовникови ленти и други компоненти за часовници 

• Ликьор 

• Парфюм 

• Молив 

• Захарин 

• Запалки, пури, цигари и тютюневи изделия 

• Карти за игра 

• Захарни изделия 

• Синтетични скали 

• Автоматични моливи, писалки и други компоненти на писалката 

 

Спецификации за пратки до Индия: 

 

Включете копие от фактурата в пратката. На пратката или митническата декларация 

пишете: "Приложена фактура"/'Invoice enclosed'/ 

Следните стоки не могат да се изпращат като препоръчана поща: 

• Пари 



• Синтетични скали 

• Пътнически чекове 

• Благородни метали 

• Скъпоценни камъни 

 

Моля обърнете внимание! 

Правим всичко възможно, за да поддържаме тази информация актуална, но като 

подател вие в крайна сметка носите отговорност за съдържанието на вашата пратка. 

 “Български пощи” ЕАД не носи отговорност за щети или конфискация на пратката. 

Затова Ви молим да се обърнете към уеб сайта на местната пощенска администрация, 

митническо учреждение или посолство на страната, до която изпращате пратката си за 

най-новата информация. 

 


