
 
 

               Русия  
 

При подаването на документи за оформяне на виза за влизане в Руската Федерация през 

Руския визов център се събират консулска такса и такса обслужване : 

Консулската такса се събира от консулските учреждения за разглеждане на заявленията за 

издаване на виза. Размерът на консулската такса може да се променя в зависимост от 

категорията на визата, нейния тип и продължителност, а също и от гражданството на 

заявителя. 

Таксата обслужване се събира от визовия център за прием, обработка, подаване на 

документи в консулското учреждение и за издаване на документи обратно на заявителя. 

Таксите за обслужване и консулските такси се заплащат до разглеждането на документите 

и в случай на отказ за издаване на виза от консулските учреждения, те не се връщат. 

В зависимост от целта на влизането и пребиваването в Руската Федерация на 

чуждестранните граждани се издават следните категории визи: дипломатическа, 

служебна, обикновена / туристическа, транзитна, виза за временно пребиваващо лице. 

Еднократната виза дава право на чужденеца да пресече държавната граница на Руската 

федерация веднъж при влизане и веднъж при излизане от Руската федерация. 

Двукратната виза дава право на чужденеца два пъти да пресече държавната граница на 

Руската Федерация при влизане и два пъти при излизане от Руската федерация. 

Многократната виза ви дава право на многобройни влизания (повече от два пъти) в 

Руската Федерация. По многократна виза гражданите на държави от ЕС, които са страни по 

Споразумението, могат да пребивават на територията на Русия не повече от 90 дни (с 

натрупване или непрекъснато) за всеки период от 180 дни. В случай на нарушение на това 

правило, се предвижда отговорност в съответствие с руското законодателство , 

включително и пълна забрана за влизане в Руската Федерация. 

На чуждите граждани, които планират да пребивават в Русия за срок по-голям от 3 

месеца, им е необходимо да получат работна или учебна виза в зависимост от целта на 

пребиваване, или да оформят разрешение за временно пребиваване в Руската Федерация 

или вид на жителство. 

Обикновена туристическа виза се издава на български граждани, на граждани на други 

държави и лица без гражданство за краткосрочно пребиваване в страната с цел туризъм 

(посещение на културни мероприятия, екскурзии, запознаване със забележителности) 



 
 

Допуска се възможност за влизане за провеждане на краткосрочни делови преговори, 

участие в изложби, публични търгове, а също така и за медицински консултации или 

изследвания. 

Туристическата виза се издава за еднократно или двукратно влизане в Руската 
Федерация. 
Двукратната туристическа виза се издава на чуждестранния гражданин само в случай, ако 
съгласно документите, по време на пребиваването в Русия е предвидено посещение на 
съседните на Русия държави (близките съседни страни (Общност на независимите 
държави, Прибалтийските държави) или държави, връщането от които става през 
територията на Русия (например Китай, Монголия).  
Максималния срок за пребиваване в Русия, според туристическата виза – до 30 
денонощия.  
 

Необходими документи: 

Оригинал на потвърждението за приема на туриста от руската организация, 

осъществяваща туроператорската дейност, информация за която е включена в Единния 

Федерален регистър на туроператори; 

Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи, 

който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие 

на визата; 

Визова анкета 

Цветна снимка 3,5x4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила 

със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н.; 

Полица на медицинската застраховка, която е валидна на територията на Руската 

Федерация и срока на действие на визата (копие). 

Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от 

документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ 

пребиваването Ви на територията на Република България. 

 

 

 

 

 


