ЗАБРАНЕНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА
1. Забранено е поставянето в международни пощенски пратки на следните предмети и
вещества:
- Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
- Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни
вещества и предмети;
- Противоречащи на нравствените норми предмети;
- Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка, представляват
опасност за живота и здравето на служителите или на други лица, или могат да замърсят
или повредят други пратки и съоръжения;
- Вещества с клас на опасност по ADR или друга конвенция;
- Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и
организации;
- Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
- Кожи, килими, часовници, други видове бижута и кожени изделия на стойност повече от
520 евро за брой;
- Бързо развалящи се товари, живи или мъртви животни, материал за медицински или
биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки или животински останки,
телесни части или органи;
- Не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, ценни книги (акции,
облигации), чекове за пътуване, ваучери или входни билети на стойност повече от 520
евро за пакет, чекове, телефонни карти или сходни документи със стойност, предмети,
представляващи ценност за подателя, ценни метали (платина, злато, сребро)
обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати,
скъпоценни камъни, антики, художествени произведения и други ценни предмети;
- Не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни
договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено на
територията на държавата, за която е адресирана пратката (вж. точка 2 от документа);
- Съгласно изискванията на ЗАДС (Закон за акцизите и данъчните складове) се забранява
поставянето във вътрешни и международни пратки на акцизни стоки с неплатен акциз;
- Мед;
- Лекарства – всички видове лекарства са забранени;
- Лекарствени добавки (вкл. стероиди, анаболи и др. подобни добавки)
- Цигари – повече от 1-2 кутии;
- Алкохол – концентрат – не повече от една бутилка;
- Samsung Galaxy Note 7;
- Пратки, състоящи се от повече от един пакет;
- Пратки, чиято опаковка е куфари, чували, денкове и други подобни. За да бъде приета за
транспортиране, пратката трябва да бъде поставена в кашон;

-

2. Забранени предмети и вещества за конкретни държави:
Франция – шоколад;
Великобритания, Шотландия, Ирландия – акцизни стоки (алкохол и цигари);
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-

Швеция – алкохол може да се изпрати, само ако получателят е регистриран на митница,
че има право да получава този продукт;
Мексико – бонбони, картофи;
Армения, Азербайджан – забранени са материали с политическа насоченост;
Турция – техника, паспорти;
Китай – забранена е личната поща;
Русия – не се приемат за доставка пратки до частни лица и частни адреси. Доставката е
възможна ако получателят е юридическо лице (фирма). Преди изпращане и приемане за
доставка на пратка за Русия, се изисква предварителна проверка на адреса и
съдържанието на пратката, в случай, че същата е различна от документи.

3. Забранени за транспортиране предмети и вещества с услуга AIR EXPRESS, освен
всички описани в т.1 и т.2 от настоящия документ, са:
- Парфюми, сух лед, ацетон, мляко и млечни продукти, опасни товари, дори и в
лимитирани количества;
- За всички държави, които не са членки на ЕС, се изисква предварителна справка относно
съдържанието, ако същото е различно от документи;
4. Забранено е изпращането на международни пратки, ако същите са:
За сметка на получател или трета страна, която няма договор със Спиди;
Пратки, адресирани до пощенска кутия;
Пратки без телефонен номер към местен оператор на получателя в държавата, до която
пътува пратката;
- Пратки, които не отговарят на посочените изисквания на услуга DPD ECONОMY
(задължително е, пратката да отговаря и на трите условия):
1. Mаксимално допустимо тегло - 31.5 кг;
2. Най-дългата страна на пакета - 175 см;
3. Удвоеният сбор на двете по-къси страни + третата най-дълга, е максимум
300 см;
-

Държави, членки на ЕС към настоящия момент:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
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Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Полша
Португалия
Румъния

Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Хърватия
Чешка република
Швеция
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