
ЗАБРАНА 
ЗА ПОСТАВЯНЕ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА 
 

(съгласно Закона за пощенски услуги,  техническите изисквания на ICAO,   
правилниците на IATA за забранени за пренасяне по пощата предмети и  

Нормативната уредба за безопасен превоз по въздух ) 
 

Забранено е поставянето в пощенски пратки на следните вещества и предмети: 

1.  Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;  

2.  Оръжие – огнестрелно и хладно и боеприпаси 

3.  Експлозиви и леснозапалими вещества, фойерверки, муниции и други пиротехнически 
продукти 

4. Съдове с газове и течности под налягане и аерозоли, включително празни. 

5. Батерии и акумулатори, вкл. литиеви. 

6. Окислители, отровни и разяждащи вещества, сълзотворни газове, магнитни материали. 

7. Дълбоко замразени вещества. 

8. Медикаменти с неустановен произход и предназначение. 

9. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;  

10. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват 
опасност за живота и здравето на служителите на Пощенския оператор или на други 
лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; 

11. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и 
организации; 

12. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат 
от съответния компетентен орган. 

13.  Акцизни стоки с неплатен акциз и/или други стоки и вещества забранени със Закон. 

14.  Във вътрешните пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се 
допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, 
предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени 
или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. 

15. В международните пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и 
предметите посочени за вътрешните пощенски пратки, не могат да се поставят и други 
вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето 
и разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението. 

16. В международните пратки, съгласно изискванията на Нормативната уредба за 
безопасен превоз по въздух освен веществата и предметите посочени по-горе не могат 
да се поставят и: 

16.1. Течности и полутечни продукти /пасти, желета, пюрета, кремове/  в буркани, 
бутилки, ампули, флакони, туби, кутии и други съдове. 

 
16.2. Празни съдове за течности и полутечни продукти. 
 
16.3. Други предмети и вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат 

здравето, безопасността и сигурността. 


