
 
 

               Китай   
 

Българските граждани, пътуващи за Китай, е необходимо да притежават китайска виза, 

предварително получена от посолството на Китай в София или в други дипломатически и 

консулски представителства на КНР в чужбина.  

Притежателите на служебни и дипломатически паспорти пътуват без визи за период до 90 

дни. 

В зависимост от целта на влизането и пребиваването в Китайска Народна република 

на,чуждестранните граждани се издават следните категории визи: 

Туристическа, транзитна, журналистическа, лица пътуващи с търговска цена и др. 

Съгласно разпоредбите на Закона за напускане и влизане в Китайската народна 

република, от 2017 г. на границите на Китай се въвежда снемане на пръстовите отпечатъци 

на чужденците на възраст от 14 до 70 години включително 

За частни и бизнес посещения се изисква покана от съответния китайски гражданин или 

фирма. 

  

При пътуване на непълнолетни, китайската страна не изисква пълномощни от родителите 

или други документи. 

 

Необходими документи: 

Туристическа виза 

 

Паспорт: оригинален задграничен паспорт с валидност минимум шест месеца, достатъчен 

брой празни странициза поставяне на визи, едно фотокопие на страницата на паспорта, 

съдържаща снимката и личните данни 

Апликационен формуляр за китайска виза и един брой снимка, направена в рамките на 

шест месеца, върху светъл фон, на която се вижда добре лицето и главата на апликанта 

 Изадено от съответните органи, разрешение за пребиваване (за апликанти, които 

не са български граждани): оригинал и едно фотокопие на съобразено със законите 

на държавата валидно удостоверение за престой, пребиваване, работа или 

обучение. 



 
 

 Двупосочна резервация за самолет, резервация за хотел и други материали, свързани с 

пътуването: (застраховка за пътуване в чужбина и състояние/салдо по банкова сметка) или 

покана, издадена от китайска организация/агенция или от физическо лице, поканата 

трябва да включва следното съдържание: 1. Личните данни на поканеното лице: имена, 

пол, номер на пасопрт, дата на раждане и други; 2. Информация за пътуването на 

поканеното лице: дата на пристигане, места на посещение; 3. Данни за канещата 

организация/агенция или на физическото лице: наименование на 

организацията/агенцията или имената на физическото лице, телефонни номера, адрес, 

официалния печат на организацията/агенцията, ръкописен подпис на законния 

представител на организацията или на канещото физическо лице. 

 

  

 

    Моля обърнете внимание: Апликантът трябва да се увери, че документите и данните са 

достоверни и правилни. Недостоверната, подвеждащата или непълна информация може 

да доведе до отказ за издаване на виза или отказ за влизане на територията на Китай. 

 

Поканата може да бъде изпратена по факс, принтирана или копирана. При необходимост 

консулският служител може да изисква апликантът да предостави оригиналната покана 

или да предостави допълнителни документи, както и да изисква апликантът да се яви на 

разговор. 

 Въз основа на предоставените документи консулският служител преценява дали да 

издаде виза, както и преценява какъв тип виза да се издаде, с каква валидност, с каква 

дължина на престоя и колко брой влизания. 

 

 

 


