
РУСИЯ 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

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

сума.  

За Русия това е: 

 

• Максимум 200 евро за компания или институция 

• Максимум 1000 евро месечно за лице с максимално общо тегло 31 кг. 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Русия: 

 

• Печатни и аудиовизуални материали (като документи, фотографии, филми, графични 

изображения, рисунки, носители на цифрови носители на информация), които могат да 

причинят на Руската федерация политически или икономически вреди. Това включва и 

материали, съдържащи нацистки символи и символи, свързани с нацизма.  

• Материали, които могат да застрашат обществената безопасност на Руската 

федерация или здравето на населението 

• Порнографски материал 

• Оръжия, боеприпаси и оръжейни компоненти 

• Материал за неразрешен достъп до информация 

• Токсични вещества 

• Наркотици или психотропни вещества 

• Човешки органи или части, кръв или кръвни клетки 

• Растения и семена 

• Пестициди, които попадат в обхвата на Стокхолмската конвенция за устойчивите 

органични замърсители 

• Някои вещества, използвани за риболов в местообитания на водни растения 

• Продукти, които разрушават озоновия слой 

• Алкохолни продукти 

• Тютюневи изделия 

• Развалящи се храни 

• Арт ценности 

• Скъпоценни камъни и диаманти, ако не са предназначени за бижутери 

 

Спецификации за пратки до Русия 

 

Руската пощенска администрация препоръчва изпращането на пратки до 2 кг като 

препоръчана поща. Това е за да се гарантира безопасността на пратката и да може да се 

проследява пратката по-лесно. 

 

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. 

 

 


