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Във връзка с нарасналото обществено напрежение, характеризиращо се с протести в големите
украински градове и предвид влошената криминогенна обстановка, Министерството на външните
работи препоръчва на българските граждани, пътуващи за Украйна, следното:
- преди да предприемат пътуване до Украйна да се регистрират на сайта на МВнР в рубриката
„Пътувам за …“ [3] или в българските дипломатически представителства, като посочат периода и
мястото на пребиваване и оставят телефон за връзка. Така ще могат да получат и актуална
информация за обстановката в страната;
- да носят винаги със себе си валиден паспорт, като в никакъв случай не оставят вещите и
документите си без надзор;
- при пътуване с автомобил да спират само на добре осветени и оживени места по пътя и да не
оставят привлекателни и скъпи вещи в салона на автомобила, след напускането му, както и своите
документи и пари;
- често криминални групи създават ситуация (инсцениране на сбиване, катастрофа, припадане или
друг нещастен случай), за да притъпят вниманието на чужденеца и да откраднат незабелязано
вещи, пари и документи, поради което при попадане в подобна ситуация българските граждани
следва да бъдат бдителни и предпазливи;
- следва да се избягва присъствието в районите на масови обществени прояви (протести, митинги и
др.);
- препоръчително е преди посещението в страната българските граждани да имат записани
дежурните телефони на консулска служба Киев и ГК - Одеса.
При необходимост, българските граждани могат да се обръщат за допълнителна информация и
съдействие към посолството на Република България в Киев и Генералното консулство в Одеса:
Посолство на Република България в Украйна
Адрес: П.К. 01023, гр. Киев, Украйна, ул. „Госпитальная” № 1
Телефон: +38044 246 72 37 [4]; +38044246 76 72
Факс: +38044 235 51 19 [5]
Дежурни телефони в извънработно време: +380442467237 [6];+380442467672 [7]
Консулска служба
1

Факс: +38044 234 99 29 [8]
Е-mail: Embassy.Kiev@mfa.bg [9]
Website: www.mfa.bg/embassies/ukraine [10]
Генерално консулство на Република България в Одеса, Украйна
Адрес: 65062, Украйна, гр. Одеса, ул. „Посмитного”, 9
Телефон: +38 048 746 65 54 [11]; +38 048 746 65 58 [12]
Факс: +38 048 746 65 48 [13]
Дежурни телефони в извънработно време: +38 098 205-18-60 [14];
Консулска служба
Телефон: +38 048 746 63 39 [15] (По - Пт, 14.00 - 16.00 ч.)
Е-mail: Consulate.Odessa@mfa.bg [16]
Website: www.mfa.bg/embassies/ukrainegc [17]
Портал ЕВРОПА напомня на всички български граждани, че като европейски граждани, могат да
потърсят съдействие и в дипломатическите представителства на другите държави-членки на ЕС,
ако се намират в държава или град без българско представителство.
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