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Информация за пътуващите в чужбина 

Министерство на външните работи на Република България 

1. Информирайте се точно 

Незнанието на правилата не предпазва от трудности, а също така често и от 
наказание. Осведомете се своевременно за формалностите за влизане в страната, 
необходимостта от визи, митническите разпоредби, разпоредбите за престой, 
имунизации и за валутните разпоредби, за законите за движение по пътищата, за 
допустимата граница на алкохол в кръвта, ограниченията на скоростта, 
предписанията по безопасността и забраните за фотографиране. Прочетете 
внимателно листовката с допълнителна информация за страната, която ще 
посетите. Информация може също така да получите и от посолството или 
консулството на държавата, която възнамерявате да посетите. 

Покупката и притежаването на наркотични вещества е забранено във всички 
държави и се наказва много строго. Валутната и друга контрабанда се преследват 
строго, а в много държави – и търсенето, покупката и износът на антикварни 
предмети, както и притежаването, както и носенето на ножове и пистолети, дори 
и такива за сплашване. Някои специални технически уреди, напр. предаватели, 
оборудване за гмуркане с бутилки под налягане и ловни оръжия, в някои страни 
могат да се внасят и да се ползват само със специално разрешително. Когато се 
водят домашни животни (кучета, котки), се препоръчва да се информирате за 
необходимите имунизационни свидетелства и др. 

Носенето също така на политическа литература и на литература или вестници, 
квалифицирани като порнография, както и на подаръци, в определени държави 
може да доведе до проблеми, а в някои случаи и до лишаване от свобода. 

2. Проверете дали документите Ви за пътуване са в ред 

Снабдете се своевременно с паспорт (с валидност най-малко шест месеца преди 
датата на завръщането Ви в България). Информирайте се своевременно дали за 
страната – цел на Вашето пътуване или за страната, през която желаете да 
преминете транзитно, е необходима виза и се снабдете своевременно с нея от 
съответното чуждестранното посолство. В някои страни валидността на 
туристическата виза не може да бъде продължавана или валидността й се 
продължава само с цената на големи административни трудности и разноски, а 
при дадени обстоятелства съществува и опасност от арест при просрочване на 
разрешения Ви във визата срок и забрана да посещавате тази страна за няколко 
години. 

Проверете също срока на валидност на шофьорската си книжка и дали тя е 
валидна в страните, за които пътувате. 

Препоръчва се да си направите копия на личните документи и на документите на 
колата и да ги съхранявате отделно от оригиналите. Личната си карта, ако 
притежавате такава, също съхранявайте отделно от паспорта. 
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3. Погрижете се за личните си финанси 

Липсата на финансови средства може да бъде причина да Ви бъде отказано 
влизането в дадена страна! Особено при екскурзия в чужбина би трябвало да 
разполагате с известни парични резерви, за да бъдете подготвени за всякакви 
случаи. Предварително се договорете с Ваши близки и роднини в България, за да 
може в случай на нужда да им се обадите за изпращане на допълнителни 
средства. 

4. Запознайте се с българските митнически изисквания при излизане и 
влизане в страната 

Преди да отпътувате, прочетете внимателно указанията в българската 
митническа декларация. 

Запознайте се с това колко валута можете да изнесете и при какви суми са Ви 
необходими допълнителни документи – бордеро или банково разрешение. 

Важно е също така да знаете условията за износ и внос на стоки, особено 
количества цигари, алкохол, скъпоценности и предмети с по-голяма стойност. 
Запознайте се и с размера на митата, които би било необходимо да заплатите при 
внос и износ на определени стоки, това ще Ви помогне да си направите точната 
сметка преди да пазарувате в чужбина. 

5. Внимателно се запознайте с митническите и гранични изисквания на 
страната, която ще посетите 

В приложенията към настоящата информация за отделни страни можете да 
намерите изискванията на техните митнически и гранични власти по отношение 
на влизащите в тях чужденци. 

Молим за Вашето разбиране, че всяка страна е в правото си да променя тези 
изисквания без да ни уведомява, и Министерството на външните работи не може 
да носи отговорност за съдържащата се в приложенията информация. Нашият 
съвет в тази връзка е преди отпътуването си от България да се информирате по 
въпросите, които Ви интересуват, от посолството на съответната страна. 

6. Една застраховка винаги може да бъде от полза 

Независимо как и по какъв повод пътувате в чужбина, сключването на 
застраховка, покриваща различни рискове като заболяване, злополука, пътно-
транспортно произшествие, загуба или кражба на лични вещи, вероятна промяна 
на полети и маршрути и други, може да се окаже това, което ще Ви спести 
значителни неприятности и щети. 

Застраховането при пътуване зад граница е общо прилагана международна 
практика, а при посещение в някои страни застраховката е дори задължителна. 

7. Не забравяйте документа за международната си медицинска застраховка 
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За съжаление при пътуване може да се случи и да се разболеете. Ето защо ще 
пътувате по-спокойно, ако си направите медицинска застраховка. За пътуването в 
някои страни това е задължително. Точна информация как да постъпите в случай 
на заболяване или необходимост от оказване на медицинска помощ в чужбина ще 
получите от компанията, която Ви издава застраховката. В някои страни трябва да 
плащате в брой, а след завръщането си можете да представите фактурата на 
застрахователя си в България и да си получите парите от него, но това означава, 
че преди да отпътувате трябва да сте предвидили и финансови средства за 
евентуални медицински разходи. 

8. Не пътувайте без известен адрес! 

Най-близките Ви трябва да знаят не само адресите Ви по време на пътуването зад 
граница, но и междинните спирки, маршрута, типа кола, която ползвате, и 
номерата й. Когато милиони хора пътуват, а тъкмо вкъщи спешно се нуждаят от 
Вас, би трябвало въпреки всичко да има възможност да могат да Ви намерят. 

9. Дайте възможност да се осъществи бързо информиране на най-близките 
Ви хора 

Може да се случи така, че при тежко заболяване или злополука да трябва бързо да 
се установи връзка с най-близките Ви хора. За тази цел запишете адресите и 
телефоните на най-близките си и на приятелите си на едно листче и го поставете 
в паспорта. При сериозен случай полицията и властите ще могат по-бързо да се 
свържат с тях. 

10. Ако въпреки всичко изпаднете в беда, 

обърнете се към най-близкото българско представителство в чужбина (посолство, 
генерално консулство, консулство). Това можете да направите лично или по 
телефона, ако мястото, където се намирате е отдалечено от седалището на 
представителството. 

Консулските служители на българските представителства ще се опитат да Ви 
помогнат бързо и ефективно. Имайте предвид обаче, че и те се намират в 
чужда страна и правата им са ограничени от международното право, както и 
от законите на страната, в която гостувате. Затова не очаквайте те да направят 
нещо, което е невъзможно. 

 

Какви възможности имат българските представителства в чужбина и какво 
можете да очаквате от тях? 

• Загуба на паспорт: Посолства и консулствата на Република България в 
чужбина могат да Ви издадат временен паспорт за завръщане в 
Република България /пасаван/, с който можете да се завърнете в 
родината. Вие обаче трябва да докажете своята самоличност и 
българското си гражданство. Носете си фотокопия от всички документи 
и ги пазете на отделно място. Ако е така, имате щастие в нещастието, 
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тъй като в този случай може да Ви идентифицират по-лесно и по-бързо. 
Освен това са Ви необходими и протокол от местната полиция, 
удостоверяващ загубата на документите, и две снимки. 

• Загубени документи на кола и шофьорска книжка: Те могат да бъдат 
заменени само в България. За пътуването Ви на връщане по принцип 
обаче е достатъчно удостоверението от полицията. 

• Финансова помощ: При необходимост от финансови средства, трябва 
да се свържете с Ваши близки в България, които да внесат необходимата 
сума в дирекция “Финансово-счетоводни дейности” на Министерството 
на външните работи. Когато това е направено, Вие можете да получите 
сумата в местна валута в съответното българско посолство или 
консулство. 

Злополука, заболяване и смъртен случай 

Общо взето в тези случаи помощ оказва полицията и органите по 
здравеопазването на страната, в която гостувате. В тежки случаи трябва да бъде 
известено посолството, или най-близкото консулство. Те известяват близките в 
България и препоръчват, ако е необходимо, местен адвокат или лекар. При 
транспортни произшествия трябва да внимавате полицията да осигури 
доказателствата и да Ви връчи копие от протокола. Важно е да запишете грижливо 
всички данни за другата страна при злополуката. Ако е възможно, 
фотографирайте мястото на злополуката и автомобилите, участвали в 
произшествието! 

Препоръчва се също така преди началото на пътуването в чужбина да се 
информирате добре за условията на автомобилната си застраховка. 

• В случай на смърт: 

Посолството или консулството: 

• Ще информират незабавно Министерството на външните работи, което от 
своя страна ще информира и ще поддържа връзка с близките роднини; 

• В зависимост от местните разпоредби и със съгласието на близките роднини 
ще окаже съдействие за погребението, кремацията или репатрирането на 
тялото и ще окаже съдействие на близките роднини за получаването на 
смъртен акт. При липса на застраховка разходите по погребението, 
кремацията или репатрирането се поемат от близките на починалия. 

• Изчезнал близък: 

По този въпрос българското представителство в чужбина ще Ви даде консултация, 
какви са възможностите за предприемане на издирване. В рамките на възможното, 
то осигурява защита и помощ. Ако пребивавате в район, в който се случват 
природни бедствия или насилия, опитайте се по най-бързия начин по телефона, 
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телеграфически, е-мейл или с писмо-телеграма да известите близките и 
приятелите си, че сте добре. По този начин ги освобождавате от голяма грижа! 

� При по-продължителен престой в чужбина 

Когато пребивавате по-продължително време в чужбина (следване, упражняване 
на професия и т.н.), целесъобразно е да установите контакт с най-близкото 
българско представителство и ако желаете, и да съобщите адреса и телефона си. 
По този начин посолството може да контактува с Вас при извънредни 
обстоятелства. 

Помислете също така и за това, че ако искате да следвате или работите в чужбина, 
предварително трябва да се осведомите в съответното чуждо посолство за 
необходимите разрешения, които евентуално трябва да си набавите. В противен 
случай се излагате на опасността, след пристигането Ви, да не можете да 
започнете работа или обучение, както и срещу Вас да бъдат наложени 
наказателни санкции от страната на пребиваване. 

� Задържане под стража или арестуване: 

Съблюдавайте стриктно законите и предписанията на страната, в която сте гост. В 
случай на задържане следва да очаквате, че в други страни често пъти почти не е 
възможно освобождаване под гаранция, че следственият затвор може да трае 
месеци, че условията в затворите понякога са тежки, при което се прибавят още и 
езиковите проблеми. Ако въпреки всичко бъдете задържани или ограничени в 
свободата на движението си в страната, в която гостувате, поискайте веднага за 
това задържане да бъде уведомено българското посолство или най-близкото 
консулство. Представител на посолството или на консулството ще установи с Вас 
контакт и при възможност ще Ви посети, ако това се допуска от разпоредбите на 
съответната страна. Съобщете изрично на посолството ако искате да бъдат 
уведомени близките Ви. Българското посолство не може да Ви представлява на 
съдебен или административен процес, но по Ваше желание то може да Ви 
посредничи при наемането на допуснат до практика адвокат, разходите за когото 
ще трябва да поемете Вие. Представителното ведомство може да Ви помогне при 
набавянето на необходимите средства от близките или приятелите Ви в България. 
В някои държави при липса на достатъчно средства се предоставя служебен 
защитник, но при по-сериозни обвинения препоръчваме да наемете платен 
адвокат. 

� Съдействие в случаите на арест или задържане 

Веднага след като бъдат уведомени, посолството или консулството: 

• Ако такова е Вашето желание, ще уведомят Министерството на външните 
работи на Вашата страна, което ще уведоми Вашите близки роднини; 

• Ще направи необходимото да Ви бъде предоставено третиране не по-лошо от 
третирането, предоставено на гражданите на страната, в която сте арестувани 
или задържани и при всички случаи не е под минимума на международно 
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признатите стандарти. В случай че не се спазват тези стандарти, то ще уведоми 
Министерството на външните работи и след консултация с него ще 
предприеме действия по отношение на местните власти; 

• Ако такова е Вашето желание, ще българският консул ще Ви посети възможно 
най-бързо, след получаването на вестта за Вашето задържане и в последствие 
ще действа в съответствие с местната практика; 

• Ще направи необходимото Вие да сте наясно с Вашите права по местното 
законодателство и как да потърсите юридическо представителство или 
юридическа помощ. Също така ще получите списък на местни адвокати, 
включително, тогава когато това е възможно, тези които говорят вашия език; 

• По ваше искане и в рамките на правомощията на дипломатическото и 
консулското представителство, то ще предаде Вашата молба за помилване или 
предсрочно освобождаване на компетентните власти и ще направи 
необходимото Вашата молба да бъде разгледана; 

• Ако е необходимо, ще служи за канал за връзка за всякакви средства, внесени 
от Вашите роднини или приятели, в частност гаранция или глоби, които 
следва да се платят. 

Не забравяйте обаче никога, че при съдебен процес Вие изцяло подлежите на 
разпоредбите на чуждестранното законодателство! 

Също както и Вие, така и българските консули зад граница са задължени да 
съблюдават чуждестранните закони. Те нямат полицейска власт и не могат да 
дават указания на ведомствата на страната, в която се намират. 

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина 
изпълняват редица правозащитни и консулски задачи, но не могат да изпълняват 
всякакви желания. Представителствата в чужбина нямат възможност да действат 
като пътнически агенции, служби по труда или детективски бюра, както и като 
банки за финансиране. 

Молим също така да вземете предвид и обстоятелството, че силно съкратеният 
състав на персонала на посолството или консулството не позволява 
организирането на постоянно обслужване, но съществува стремеж да Ви бъде 
оказана помощ при бедствени случаи и извън работното време. 

При грижлива подготовка на пътуването в чужбина би трябвало да успеете да 
избегнете по-големите затруднения. Но ако въпреки това нещо се случи, то в 
случай на беда българското посолство или консулство е на Ваше разположение. 


