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GEN 1.3 ВЛИЗАНЕ, ПРЕМИНАВАНЕ И
ИЗЛИЗАНЕ НА ПЪТНИЦИ И ЕКИПАЖИ
1. Митнически изисквания

GEN 1.3 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF
PASSENGERS AND CREWS
1. Customs Requirements

1.1 Местните и чуждестранни физически лица
(пътници и членове на екипажи) имат право да
пренасят през границата на Република България
парични средства, благородни метали, скъпоценни
камъни и изделия със и от тях по реда, предвиден в
Закона за митниците, Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври
2013 година за създаване на Митнически кодекс на
Съюза, Валутния закон, Наредба № H-1 от 1 февруари
2012 г. за пренасянето през границата на страната на
парични средства, благородни метали, скъпоценни
камъни и изделия със и от тях и водене на митнически
регистри по чл. 10а от Валутния закон, Регламент (ЕС)
2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2018 година относно контрола на паричните
средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от
него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005.

1.1 Local and foreign natural persons (passengers
and crew members) may carry across the border of
Republic of Bulgaria cash, precious metals, gemstones and
items containing them or made of them as per the
procedure stipulated in the Customs Act, Regulation (EU)
№ 952/2013 of the European Parliament and of the Council
of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code,
Currency Act, Ordinance № H-1 of 1 February 2012 for
carrying cash, precious metals, gemstones and items
containing them or made of them across the border of the
country, and for keeping the customs registers under Art.
10a of the Currency Act, Regulation (EU) 2018/1672 of the
European Parliament and of the Council of 23 October
2018 on controls on cash entering or leaving the Union and
repealing Regulation (EC) № 1889/2005.

1.2 Условията и реда за внасяне и изнасяне на
стоки от лица, ползващи привилегии съгласно
Виенската конвенция за дипломатическите отношения,
Виенската конвенция за консулските отношения,
консулските
конвенции
или
съгласно
други
международни договори, по които Република България
е страна, са регламентирани с Наредба № 14 от
15.09.1999 г., издадена от министъра на финансите и
министъра на външните работи, за митническото
оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от
дипломатически
представителства,
консулства,
представителства на международни организации и от
членове на техния персонал.

1.2 The conditions and procedure for import and
export of goods by persons enjoying privileges in relation
to the application of the Vienna Convention on Diplomatic
Relations, the Vienna Convention on Consular Relations,
consular conventions or other international treaties to
which the Republic of Bulgaria is a contracting party are
regulated by Ordinance № 14 of 15 September 1999 issued
by the Minister of Finance and Minister of Foreign Affairs on
customs clearance of goods imported and exported by
diplomatic missions, consulates, agencies of international
organizations and the members of their staff.

1.3 Пренасянето на парични средства през
границата на страната е регламентирано в чл. 11, 11а и
11б от Валутния закон и чл. 2 от Наредба № Н-1 от
01.02.2012 г. за пренасянето през границата на
страната на парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на
митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон.

1.3 Carrying of cash across the border of the
country is regulated in Art. 11, 11a and 11b of the Currency
Act and Art. 2 of Ordinance № H-1 of 1 February 2012 for
carrying cash, precious metals, gemstones and items
containing them or made of them across the border of the
country, and for keeping the customs registers under Art.
10a of the Currency Act.

1.3.1 Пренасянето на парични средства в
размер на 10 000 евро или повече или тяхната
равностойност в левове или друга валута през
границата на страната за или от трета страна подлежи
на деклариране пред митническите органи по реда на
т.1.6 по-долу.

1.3.1 Transfer of cash in the amount of 10 000
Euro or more or its equivalent in BGN or other currency
across the state border to or from a third country shall be
subject to customs declarations in the order under item 1.6
below.

1.3.2 Пренасянето на парични средства в
размер на 10 000 евро или повече или тяхната
равностойност в левове или друга валута през
границата на страната за или от държава - членка на
Европейския съюз, се декларира при поискване от
страна на митническите органи по реда на т. 1.6 подолу.

1.3.2 Transfer of cash in the amount of 10 000
Euro or more or its equivalent in BGN or other currency
across the state border to or from a Member-State of EU
shall be declared upon request by the customs authorities
according to item 1.6 below.
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1.3.3 При пренасяне на парични средства в
размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута през границата на
страната за трета страна митническите органи изискват
по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за съответното лице.

1.3.3 When carrying cash in the amount of BGN
30 000 or more or their equivalent in another currency
across the border of the country towards a third country,
the customs authorities shall require ex officio information
about the presence or absence of obligations under Art.
87, para. 11 of the Tax-Insurance Procedure Code for the
respective person.

1.3.4 При пренасяне на парични средства за
трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или
тяхната равностойност в друга валута чуждестранните
физически лица декларират пред митническите органи
само вида и размера на пренасяните парични
средства, когато стойността им не надвишава
предходно декларираните парични средства.

1.3.4 When transferring cash to a third country in
the amount of BGN 30 000 or more or its equivalent in
another currency foreign individuals declare to the customs
authorities only the type and amount of the transferred
cash when their value does not exceed the previously
declared cash.

1.3.5 За удостоверяване на обстоятелството по
т. 1.3.4 чуждестранното физическо лице представя
пред митническите органи декларацията подадена при
последното му влизане в страната.

1.3.5 To certify the circumstances under item
1.3.4 the foreign natural person shall submit to the customs
authorities the declaration lodged in his last entry.

1.3.6 В случаите по т. 1.3.3, когато в
предоставената по служебен път информация се
съдържат данни за наличие на публични задължения в
размер над 5000 лв., митническите органи не допускат
пренасянето на паричните средства.

1.3.6 In the cases under item 1.3.3, when the
information provided ex officio contains data for the
presence of public obligations in excess of BGN 5 000, the
customs authorities shall not allow the transfer of the
funds.

1.3.7 В случаите по т. 1.3.6 съхранението на
паричните средства е отговорност на лицата.

1.3.7 In the case of item 1.3.6 the storage of cash
is the responsibility of individuals.

1.4 Пренасянето на благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях през
границата на страната е регламентирано в чл. 14, 14а и
14б от Валутния закон и чл. 4,5 и 6 от Наредба № Н-1
от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на
страната на парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на
митнически регистри по чл.10а от Валутния закон.

1.4 Carrying of precious metals, gemstones and
items containing them or made of them across the border of
the country is regulated in art. 14, 14a and 14b of the
Currency Act and Art. 4,5 and 6 of Ordinance № Н-1 of
01.02.2012 for carrying cash, precious metals, gemstones
and items containing them or made of them across the
border of the country, and for keeping the customs
registers under Art. 10a of the Currency Act.

1.4.1 Пренасянето през границата на страната
на благородни метали и скъпоценни камъни в
необработен, полуобработен и обработен вид, както и
изделия със и от тях не се декларира до следните
размери:

1.4.1 Transfer across the border of precious
metals, gemstones in raw, semi-processed and processed
form, and made with and of them shall not be declared in
the following sizes:

1.4.1.1 злато и платина в необработен и
полуобработен вид и монети общо до 37 грама без
оглед на съдържанието на златото или платината;

1.4.1.1 Gold and platinum, processed and
semi-processed, and coins in total to 37g regardless of the
content of gold and platinum;

1.4.1.2 бижута и аксесоари от сплави на
златото или платината общо до 60 грама без оглед на
съдържанието на златото или платината;

1.4.1.2 Jewellery and accessories made of
alloys of gold or platinum in total to 60g regardless of the
content of gold and platinum;

1.4.1.3
сребро
в
необработен
и
полуобработен вид и монети, както и бижута и
аксесоари от сплави на среброто, общо до 300 грама
без оглед на съдържанието на среброто;

1.4.1.3 Unprocessed and semi-processed
silver and coins, as well as jewellery and accessories
made of alloys of silver in total to 300g regardless of the
content of silver;

1.4.1.4 скъпоценни камъни, вградени в
изделията, посочени в т. 1.4.1.2 и 1.4.1.3.

1.4.1.4 Gemstones embedded in articles listed
in items 1.4.1.2 and 1.4.1.3.

1.4.2 Пренасянето през границата на страната
на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия
със и от тях над размерите, посочени в т. 1.4.1, както и
пренасяните във вид на прах или друг вид изделия със
и от благородни метали и скъпоценни камъни,
невключени в т. 1.4.1, за или от трета страна се
декларира по реда на т. 1.6 по-долу.

1.4.2 Transfer across the border of precious
metals, gemstones and articles made with and of them over
the amount specified in item 1.4.1 and carried in the form
of powder or other products made with or of precious
metals and gemstones, not included in item 1.4.1, to or
from a third country shall be declared under the order in
item 1.6 below.
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1.4.3 Пренасянето през границата на страната
на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия
със и от тях над размерите, посочени в т. 1.4.1, както и
пренасяните във вид на прах или друг вид изделия със
и от благородни метали и скъпоценни камъни, не
посочени в т. 1.4.1, за или от държава - членка на
Европейския съюз, се декларира при поискване от
страна на митническите органи по реда на т. 1.6 подолу.

1.4.3 Transfer across the border of precious
metals, gemstones and articles made with and of them over
the amount specified in item 1.4.1 and carried in the form
of powder or other products made with or of precious
metals and gemstones, not listed in item 1.4.1, to or from a
Member-State of EU shall be declared upon request by the
customs authorities according to item 1.6 below.

1.4.4 Пренасянето през границата на страната
на предмети от благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях, които са движими
културни ценности, се допуска само след писмено
деклариране по реда на т. 1.6 по-долу и при спазване
условията на глава шеста, раздел VI от Закона за
културното наследство.

1.4.4 Transfer across the border of items from
precious metals, gemstones and articles made with and of
them, which are cultural values is allowed only after written
declaration according to item 1.6 below and in compliance
with the provisions of chapter 6, section VI of the Cultural
Heritage Act.

1.5 В случаите, когато пренасяните през
границата на страната парични средства, благородни
метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях не
подлежат на деклариране, физическите лица
преминават
през
зелен
коридор
("нищо
за
деклариране") или устно заявяват това при
преминаване през митническо учреждение, в което не
се ползват два коридора.

1.5 In cases when the carried across the border
cash, precious metals, gemstones and articles made with
and of them are not subject to declaration, the natural
persons pass through a green corridor (“nothing to
declare”) or state that verbally when passing through the
customs office, which does not use two corridors.

1.5.1 Разпоредбата на т.1.5 не ограничава
правото на лицето да извърши писмено деклариране
по свое желание. В този случай декларирането се
извършва по реда на т. 1.6 по-долу.

1.5.1 The provisions of item 1.5 does not limit the
right of a person to carry out a written declaration of his
own will. In this case the declaration is made in accordance
with item 1.6 below.

1.5.2 В случаите, когато пренасяните през
границата на страната парични средства, благородни
метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях
подлежат на деклариране, но лицето е преминало през
зелен коридор ("нищо за деклариране") или устно е
заявило това при преминаване през митническо
учреждение, в което не се ползват два коридора, се
счита за невярно декларирана информация.

1.5.2 In cases when the carried across the border
cash, precious metals, gemstones and articles made with
and of them are subject to declaration but the person has
passed through the green corridor (“nothing to declare”) or
verbally stated that when passing through the customs
office which does not use two corridors, shall be
considered as declared false information.

1.6 Лицата
задължително
попълват
и
представят пред митническите органи декларация за
паричните средства по образец, утвърден от
министъра на финансите, в случаите на т. 1.3.1, т. 1.4.2
и т. 1.4.4. Утвърденият от министъра на финансите
образец на декларация се публикува на интернет
страницата на Агенция "Митници".

1.6 Individuals must complete and submit a
declaration to the customs authorities for cash in a form
approved by the Minister of Finance, in cases of items
1.3.1, 1.4.2 and 1.4.4. The form of declaration approved by
the Minister of Finance is published on the website of the
Customs Agency.

1.6.1 Декларацията по т. 1.6 се попълва и
подава в три екземпляра, като първият екземпляр е
предназначен за декларатора, а вторият и третият - за
митническите органи.

1.6.1 The declaration in item 1.6 shall be
completed and submitted in three copies, where the first
copy is for the declarator and the second and third one - for
the customs authorities.

1.6.2 Декларирането по т. 1.6 от лица, не
навършили 16 години, се извършва от едно от
съпровождащите ги пълнолетни лица.

1.6.2 Declaration under item 1.6 by persons under
16 is made by one of the accompanying adults.

1.6.3 Равностойността на друга валута в евро
се определя по курса за митнически цели, приложим за
тази валута, в левове в деня на пренасянето на
паричните средства през границата на страната.

1.6.3 The equivalent of the currency in euro shall
be determined by the exchange rate for customs purposes
applicable to that currency, in BGN at the date of carrying
the cash across the border of the country.
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2. Immigration requirements

2.1 Съгласно Закона за чужденците в
Република България (обн. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., Изм. ДВ, бр.97 от 2016г.), чужденец може да влезе в
Република България, ако притежава редовен паспорт
или друг заместващ го документ за пътуване, както и
виза, когато такава се изисква.

2.1 According to the Law on Foreign Nationals in
Republic of Bulgaria (SG 153/ 1998), a foreign national
may enter the Republic of Bulgaria if he has a valid
passport or another substituting document for travelling as
well as a visa, when such is required.

2.2 Не се изисква виза, когато това е
предвидено в Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, в
други актове на ЕС с обвързващо действие, в
международен договор, по който Република България е
страна, или в акт на Министерския съвет.

2.2 Visa is not required when it is set out in
Regulation (EC) № 539/2001 of the Council, in other EU
acts with binding effect, in an international agreement to
which Bulgaria is a party or in act of the Council of
Ministers.

2.3 Не се изисква виза и когато чужденецът
притежава валидно разрешение за продължително,
дългосрочно или постоянно пребиваване в Република
България.

2.3 No visa is required when a foreign national
holds a valid permit continuous, long-term or permanent
residency in the Republic of Bulgaria.

2.4 Основният нормативен акт, регламентиращ
визовия режим на Република България с останалите
страни, е Наредбата за условията и реда за издаване
на визи и определяне на визовия режим, приета с
Постановление № 198/11.07.2011 г. на Министерския
съвет.

2.4 The basic legal act regulating the visa regime
of Republic of Bulgaria with other countries is the Ordinance
on the conditions and procedures for issuing visas and
identification of visa regime, adopted by Decree № 198/
11.07.2011 of the Council of Ministers.

2.4.1
Визи
за
влизане
и
транзитно
преминаване през територията на Република България
се изискват за граждани, на изброените по-долу
държави:

2.4.1 Visas for entry and transit through the
territory of the Republic of Bulgaria are required for citizens
of the following countries:

Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения,
Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларус, Белиз,
Бенин, Боливия, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди,
Бутан, Виетнам, Габон, Гамбия, Гана, Гвиана, Гвинея
(Бисау), Гвинея, Грузия, Джибути, Доминиканска
република, Египет, Еквадор, Екваториална Гвинея,
Еритрея, Етиопия, Замбия, Зимбабве, Индия,
Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Йордания, Казахстан,
Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Киргизия, Китайска
Народна Република, Комори, Република Конго,
Демократична
република
Конго,
Корейска
Народнодемократична република, Косово, Кот д’Ивоар,
Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Либия,
Ливан,Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малдиви,
Мали, Мароко, Мианмар, Мозамбик, Монголия,
Намибия, Науру Република, Непал, Нигер, Нигерия,
Оман, Пакистан, Палестинска автономия, Папуа Нова
Гвинея, Руанда, Русия, Сао Томе и Принсипи,
Саудитска Арабия, Свазилeнд, Сенегал, Сиера Леоне,
Сирия, Сомалия, Судан, Суринам, Таджикистан,
Тайланд, Танзания, Того, Тунис, Туркменистан, Турция,
Уганда, Узбекистан, Украйна, Фиджи, Филипини, Хаити,
Централна Африканска Република, Чад, Шри Ланка,
ЮАР, Ямайка.

Azerbaijan,
Algeria,
Angola,
Armenia,
Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Belize, Benin,
Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Bhutan,
Vietnam, Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Guinea
(Bissau), Guinea, Georgia, Djibouti, Dominican Republic,
Egypt, Ecuador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia,
Zambia, Zimbabwe, India, Indonesia, Iraq, Iran, Yemen,
Jordan, Kazakhstan, Cambodia, Cameroon, Qatar, Kenya,
Kyrgyzstan, China, Comoros, Republic of the Congo,
Democratic People’s Republic of Congo, Democratic
People’s Republic of Korea, Kosovo, Cote d’Ivoire, Cuba,
Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Libya, Lebanon, Mauritania,
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Morocco, Myanmar,
Mozambique, Mongolia, Namibia, Nauru, Nepal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palestinian National Authority,
Papua New Guinea, Rwanda, Russia, Sao Tome and
Principe, Saudi Arabia, Swaziland, Senegal, Sierra Leone,
Syria, Somalia, Sudan, Suriname, Tajikistan, Thailand,
Tanzania, Togo, Tunisia, Turkmenistan, Turkey, Uganda,
Uzbekistan, Ukraine, Fiji, the Philippines, Haiti, Central
African Republic, Chad, Sri Lanka, South Africa, Jamaica.

2.4.2 Гражданите на Европейския съюз,
Европейското Икономическо пространство, Швейцария
и изброените държави са освободени от изискването за
притежаване на виза за периоди на престой не повече
от общо три месеца:

2.4.2 Citizens of the European Union, the
European Economic Area, Switzerland and the following
countries are exempted from the visa requirements for
periods of stay of not longer than three months:
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Австралия, Андора, Антигуа и Барбуда,
Аржентина, Барбадос, Бахамски острови, Бразилия,
Бруней, Вануату, Ватикан, Венецуела, Гватемала,
Гренада, Доминика, Ел Салвадор, Израел, Кабо Верде,
Канада,
Кирибати,
Хонг
Конг
специален
административен район на Китай, Колумбия, Република
Корея, Коста Рика, Макао, Мавриций, Малайзия,
Маршалови острови, Мексико, Микронезия, Монако,
Никарагуа, Нова Зеландия, ОАЕ, Палау, Панама,
Парагвай, Перу, Пуерто Рико, Самоа, Сан Марино, САЩ
Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Китс и
Невис, Сейшели, Сингапур, Соломонови острови,
Тайван, Източен Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго,
Тувалу, Уругвай, Хондурас, Хърватска, Чили, Япония.

Australia, Andorra, Antigua and Barbuda,
Argentina, Barbados, Bahamas, Brazil, Brunei, Vanuatu,
Vatican City, Venezuela, Guatemala, Grenada, Dominica,
El Salvador, Israel, Cape Verde, Canada, Kiribati, Hong
Kong Special Administrative Region of China, Columbia,
Republic of Korea, Costa Rica, Macao, Mauritius, Malaysia,
Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Monaco, Nicaragua,
New Zealand, UAE, Palau, Panama, Paraguay, Peru,
Puerto Rico, Samoa, San Marino, USA, Saint Lucia, Saint
Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis,
Seychelles, Singapore, Solomon Islands, Taiwan, East
Timor, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uruguay,
Honduras, Croatia, Chile, Japan.

2.4.3 Гражданите на Албания, Босна и
Херцеговина, Молдова, Северна Македония, Сърбия,
Черна Гора, притежаващи биометрични паспорти, са
освободени от задължението за виза за период на
престой не повече от общо три месеца. За
притежателите на небиометрични паспорти остава
изискването за виза, съгласно Споразуменията за
визови облекчения.

2.4.3 Citizens of Albania, Bosnia and
Herzegovina, Moldova, North Macedonia, Serbia, Monte
Negro are exempted from visa for stays of not longer than
three months only if they posses biometric passports. For
non-biometric passport holders the visa requirements
under visa facilitation agreements remains.

2.4.4 Визи за летищен трансфер се изискват от
граждани на изброените по-долу държави:
Афганистан, Бангладеш, Гана, Еритрея, Етиопия,
Ирак, Иран, Демократична република Конго, Нигерия,
Пакистан, Сомалия, Шри Ланка.

2.4.4 Airport transit visa is required for citizens of
the following countries:
Afghanistan, Bangladesh, Ghana, Eritrea,
Ethiopia, Iraq, Iran, Democratic Republic of Congo, Nigeria,
Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

2.5 Освен с цитираната в т. 2.4 по-горе
наредба, визовият режим на Република България се
определя и с двустранни спогодби. В тях се
формулират специфичните правила, свързани с
условията за влизане и пребиваване на притежатели
на дипломатически и служебни паспорти в страната.

2.5 In addition to the Ordinance referred to in
item 2.4 above, the visa regime of Republic of Bulgaria is
determined with bilateral agreements. They formulate
specific rules relating to the conditions of entry and
residence of holders of diplomatic and service passports in
the country.

2.6 В съответствие с изискванията на
Конвенцията
за
международно
гражданско
въздухоплаване и Annex 9 - Facilities на ICAO, от
чужденци - членове на екипажи на въздухоплавателни
средства, които са граждани на визови за Република
България страни, не се изискват входни визи. За
членовете на екипажите на въздухоплавателните
средства са необходими паспорти или други
заместващи документи, когато напускат територията на
летището и влизат в страната.

2.6 In accordance with the requirements of the
Convention on International Civil Aviation and Annex 9 Facilities exempted from the requirement of entry visas are
foreign citizens - flight crew members, who are citizens of
countries which have a visa regime with Republic of
Bulgaria. Valid passports or other replacement documents
shall be required from the flight crew members, when they
leave the airport area and enter the country.

2.6.1 В останалите случаи граничен контрол се
извършва въз основа на международните им
идентификационни карти. Освен с посочения документ,
за установяването "член на екипаж", може да бъде
изискан и списък на екипажа.

2.6.1 In the rest of the cases, border control is
carried out on the ground of their international identity
cards. Besides the above mentioned document, a list of the
crew may be required with the purpose to check the “crew
member”.

3. Санитарни изисквания
3.1 С Наредба за условията и реда за
провеждане на граничния здравен контрол на
Република България на Министерския съвет (Обн. - ДВ,
бр. 85 от 20.10.2006 г.) се определят условията и редът
за провеждане на граничен здравен контрол на
Република
България
за
предотвратяване
разпространението на болести, които представляват
опасност за общественото здраве.
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3. Public Health Requirements
3.1 Terms and procedures for carrying out border
health control of the Republic of Bulgaria to prevent the
spread of diseases that pose a risk to public health is
regulated by the Ordinance of the Council of Ministers on
the conditions and procedures for carrying out border
health control of Republic of Bulgaria (promulgated SG 85/
20.10.2006).
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3.2 Обект на граничен здравен контрол са
физически лица, багажи, транспортни средства,
товари,
включително
контейнери,
стоки
и
международни
пощенски
пратки,
влизащи
на
територията на Република България или заминаващи
от нея.

3.2 Subject to border health control are natural
persons, baggage, vehicles, cargo including containers,
goods and international postal items entering the territory
of Republic of Bulgaria or departing from it.

3.3 След
първото
кацане
на
летище
командирът на въздухоплавателното средство или
определен от него член на екипажа предава на
органите на граничния здравен контрол на летището
частта от общата декларация по въздухоплаване,
отнасяща се до здравните въпроси.

3.3 After first landing at the airport the pilot-incommand or a designated by him a crew member submit to
the border health control of the airport the part of the Joint
Declaration on Aviation relating to the health issues.

3.4 Командирът на въздухоплавателното
средство или определен от него член на екипажа
предоставят цялата информация, с която разполагат,
относно здравното състояние на намиращите се на
борда лица и здравните мерки, които са били
предприети по време на пътуването.

3.4 The pilot-in-command or a designated by him
crew member provides all the information available on the
health status of on-board persons and health measures
that have been taken during the trip.

3.5 При съмнение за заразна болест или друго
обстоятелство, от което може да се направи извод за
възможна
опасност
за
общественото
здраве,
командирът
на
въздухоплавателното
средство
своевременно уведомява контролните органи за това
преди пристигането на въздухоплавателното средство
на летището.

3.5 On suspicion of contagious disease or other
circumstances which can be inferred to a possible danger
to the public health, the pilot-in-command shall promptly
notify the control authorities of that before the arrival of the
aircraft at the airport.
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