
 

ИРАН 

 

Изпращате стоки до местоназначение извън Европейския съюз.  

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

сума.  

За Иран това е: 

 

• Подаръци - максимум US $ 60 

• Търговските пратки не са безмитни 

 

Забранено е изпращането на следните стоки в пратка за Иран: 

 

• Ратифицирани стоки, определени в Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 

октомври 2010 г. 

• Всички пратки, които нарушават исляма 

• Алкохолни напитки 

• Дървени изделия 

• Банкноти на Националната банка на Иран 

• Бонбони 

• Шоколад 

• Всички продукти от свинско или куче 

• (Използвано) облекло 

• Звуково оборудване 

• Радио оборудване 

• Шапки 

• Часовници с цена над 45 евро 

• Домакински уреди 

• Изкуствени цветя 

• Лотарийни билети 

• Млечни продукти 

• Модни списания 

• Печатни материали като снимки 

• Книги 

• Списания и други подобни с нецензурно или порнографско съдържание 

• Музикални инструменти 

• Парфюм 

• Руски банкноти 

• Обувки 

• Шампоан 

• Играчки 

• Захар 

• Тоалетни принадлежности 

• Щавена вълна или текстил 



• Парцали 

• Оръжия или боеприпаси 

• Прясно или замразено месо 

• Сапун 

• Монети 

• Банкноти 

• Парични инструмент,  банков чек, запис на заповед , менителница или друг платежен 

инструмент   

• Пътнически чекове 

• Платина 

• Обработено или необработено злато или сребро 

• Скъпоценни камъни 

• Скъпоценни камъни и други ценности 

 

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

 

• Пеницилин и други подобни са разрешени само ако са изброени в списъка 

"Пеницилин и други наредби на веществата от 1957 г." 

 

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

условията, при които тези стоки могат да бъдат изпратени. 

 

Спецификации за пратки до Иран: 

 

• Открийте дали получателят предварително се нуждае от лиценз за внос 

• При изпращане на пратки препоръчваме да включите телефонния номер на 

получателя на пратката 

 

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. 

 


