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ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ“
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИЯ И
СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Относно: Зачестили случаи на български граждани, връщани от унгарската
граница поради невалидни документи за самоличност.
От началото на месец август зачестиха случаите с български граждани, които
пътуват с изтекли документи за самоличност. Те биват връщани от унгарската
гранична полиция на унгарската граница и Посолството им съдейства за издаване на
временни паспорги. За съжаление повечето от тези български граждани са без
финансови средства и без възможност за завръщане в България, тъй като документът
им за самоличност е невалиден.
В тази връзка бих искала да Ви помоля да информирате българските
превозвачи на пътници при качване на пътници в техните автобуси по
международните им линии от Будапеща, Прага, Германия и други европейски
държави през Унгария към България шофьорите да проверявят валидността на
личната карта или паспорта на пътника, и в случай че те са изтекли, да уведомяват
гражданите, че те не могат да пътуват и прекосят унгарската граница с невалиден
документ за самоличност.
За да осъществяват своето пътуване, гражданите с изтекли документи за
самоличност – лична карта или паспорт, следва да се обадят в най-близкото
посолство на Република България и да подадат документи за временен паспорт. В
случай че пътуват с документ за самоличност с изтекла валидносг, същите ще бъдат
свалени от автобуса на унгарска граница и ще трябва да пътуват обратно от
унгарската граница до Посолството на Република България в Будапеща, което е
около 230 км, за да могат да подадат заявление за издаване на временен паспорт, след
което ще трябва да заплатят 67 евро такса за временния паспорт и отново да си
закупят билет за автобус и влак, за да се приберат обратно в България. Разходите на
гражданите биха били много по-малко, ако преди да тръгнат да пътуват, проверят
валидността на своята лична карта или паспорт и своевременно преди пьтуването
подадат заявление за издаване на нови лични документи или временен паспорт в
най-близкото посолство на Република България.
Надявам се, че съобщението ще бъде препратено до българските превозвачи на
пътници и шофьорите по международните линии ще бъдат уведомени да извършват
проверка на валидността нан документите за пътуване на техните пътници с оглед
избягването на по-нататъшни проблеми на унгарска граница.
Будапеща, 13.08.2014 г.
Посланик Бисерка Бенишева

