
КОЛУМБИЯ 

 

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 Колумбия. 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Колумбия: 

 

• Алкохолни екстракти за приготвяне на вино и ликьор 

• Кожени изделия 

• Вълна, лен и памук 

• Банкноти и други разплащателни средства 

• Какао 

• Кафе и чай 

• Химически и фармацевтични продукти 

• Благородни метали и изделия от благородни метали 

• Мляко и млечни продукти 

• Никелови елементи 

• Перли и скъпоценни камъни 

• Растително масло 

• Подправки 

• Захар 

• Сапун 

• Инструменти на приносителя /Пътнически чек, чек запис на заповед или менителница или 

друг платежен инструмент/ 

 

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

 

• Месо (само в херметически затворени опаковки) 

 

Спецификации за превози до Колумбия 

 

• Всички пратки на стоки трябва да включват търговска фактура. 

• Много колумбийци имат повтарящи се имена. Ето защо в адреса е задължително изписването 

на: 

- Пълни имена 

- Целият адрес (отдел, област, провинция) 

• Изпращането на пари, пътнически чек, банков чек, запис на заповед , менителница или друг 

платежен инструмент , благородни метали, скъпоценни камъни и други ценности е забранено в 

запечатани регистрирани пратки. 

• При писмовни и регистрирани пратки не могат да се изпращат стоки, върху които трябва да 

се плащат мита. 

 

• За всички стоки, които трябва да бъдат внесени, трябва да бъде поискана лицензия за внос от 

"La Oficina de Registro de Cambio". Изключения са личен багаж, книги, списания или стоки на 

стойност по-малко от 20 песос. 

 

В своите пратки подателите трябва да включват документите, необходими за внасянето. 



 

Свържете се с местната пощенска администрация или посолството, за да разберете условията, 

при които тези стоки могат да бъдат изпратени. Вижте уебсайта на Световната митническа 

организация за преглед на условията и изискванията за всяка страна.  

 

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. 

 

 

 

 


