
ИНДИЯ

МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чуждите граждани, пътуващи за Индия, имат право на безмитен внос на:
• 200 цигари или 50 пури или 250 гр. други тютюневи изделия;
• 2 л. вино или други алкохолни напитки;
• 59 мл. парфюм;
• 250 мл. тоалетна вода, афтършейв и др.;
• 1 брой лаптоп;
• Сувенири на стойност над 8000 индийски рупии (1 инд.руп. = 0.2 щ.д.)
• 2 броя домашни животни (котки и/или кучета), при представяне на медицински 
паспорт на животните. 

Вносът на чуждестранна валута над 10000 щ.д. в пътнически чекове или над 5000 щ.д. в 
банкноти се декларира.

На чуждите граждани, пътуващи за Индия, е забранено да внасят :
• Наркотици;
• Огнестрелни оръжия и боеприпаси;
• Ножове и смъртоносни оръжия;
• Застрашени растителни видове;
• Радиостанции и сателитни телефони;
• Антики с културна стойност;
• Слонова кост, мускус, кожи от диви животни и др.; 
• Фалшиви пари и стоки;
• Порнографски материали;
• Индийска валута на стойност над 7500 инд. рупии.

За чуждите граждани съществуват ограничения при вноса в Индия на:
• Живи животни – необходимо е да бъде представен сертификат от 
ветеринарномедицинска служба;
 • Месо и месни продукти от всички видове прясно, охладено и замразено месо, 
тъкани или органи; яйца и яйчен прах; мляко и млечни продукти; домашни храни от 
животински произход; желатин, рога, кости, пера и др. – необходимо е да бъде 
представен сертификат от ветеринарномедицинска служба;
• Внос на над 2 бр. домашни животни се допуска само при представяне на санитарно 
разрешително за внос или срещу вносен лиценз, издадена от Генералната дирекция по 
вноса на Индия;
• Растения, семена и растителни продукти - необходимо е да бъде представено 
специално разрешение за внос.

На чуждите граждани е забранено да изнасят от Индия:
• Диви животни и изделия, изработени от дивата флора и фауна като слонова кост, 
мускус, кожи и др.;
• Психотропни вещества и наркотици;



• Антики (артефакти на повече от 100 г. и текстове на повече от 75 г.);
• Фалшиви и нелицензирани стоки;
• Порнографски материали;
• Индийска валута на стойност над 7500 инд. рупии.

За чуждите граждани съществуват ограничения при износа (разрешителен режим) от 
Индия на:
• Огнестрелни оръжия и боеприпаси;
• Живи птици и животни, включително домашни;
• Растения, плодове, семена;
• Радиостанции.


