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КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
ПРИ ПЪТУВАНЕ CS
GA
между Обединеното кралство и ЕС след Брексит
— в случай че не бъде постигнато споразумение
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Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г., петък, в полунощ — точно две
години, след като уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от ЕС.
Ако Споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., по-голямата част от
правните последици от Брексит ще се прилагат, считано от 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период
от 21 месеца, чиито условия са определени в проекта на Споразумението за оттегляне.
Без споразумение за оттегляне
DE няма да има преходен период и правото на
HUЕС повече няма да се
прилага спрямо Обединеното кралство и на територията му, считано от 30 март 2019 г.
Онези, които планират да пътуват между Обединеното кралство и ЕС27 след Брексит, както и предприятията,
предоставящи услуги, свързани с пътувания, следва — ако още не са го направили — да започнат подготовка
за оттеглянето на Обединеното кралство.
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1. ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ

IT

След Брексит лицата с националност на Обединеното кралство повече няма да се ползват с улесненията,
предоставяни за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария на външните граници на ЕС — и няма да имат право да ползват
отделните ленти за ЕС/ЕИП/Швейцария. Пътуващите за ЕС ще бъдат подлагани на допълнителни проверки,
например относно продължителността и целта на престоя.
Лицата с националност на Обединеното кралство ще трябва да разполагат с документи за пътуване с валидност
не повече от десет години, които са валидни поне три месеца след планираното напускане на ЕС.
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Европейската комисия предложи на законодателя на ЕС да освободи лицата с националност на Обединеното
кралство от изискването за виза за краткосрочен престой.

2. МИТНИЦИ, ДДС И АКЦИЗИ
След Брексит ще има ограничения за количествата продукти (по-специално тютюневи изделия и алкохолни
напитки), които могат да бъдат внесени в ЕС без заплащане на мита, ДДС и акцизи.
Багажът може да бъде подлаган на митнически контрол при влизане в ЕС от Обединеното кралство.
При напускане на ЕС пътуващите от Обединеното кралство ще имат право на възстановяване на ДДС.

3. ПЪТУВАНЕ С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
След Брексит паспортът на ЕС за домашни любимци повече няма да е валиден за живущите в Обединеното
кралство собственици на домашни любимци.
Лицата, които пътуват от Обединеното кралство за ЕС с домашни любимци, следва преди пътуването да проверят
какви конкретни изисквания ще се прилагат спрямо Обединеното кралство като трета държава. Може да е
необходимо да разполагат или с паспорт на трета държава за домашен любимец, или с ветеринарен здравен
сертификат.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
След Брексит системата за взаимно признаване на свидетелствата за управление на моторни превозни
средства между държавите членки повече няма да се прилага спрямо Обединеното кралство. Притежателите на
свидетелство за управление на моторно превозно средство на Обединеното кралство следва да проверят дали
в съответната държава — членка на ЕС, се изисква допълнително „международно свидетелство за управление“.
На лицата, използващи частно превозно средство, регистрирано в Обединеното кралство, се препоръчва да
проверят дали след оттеглянето от ЕС застраховката им обхваща и ЕС, и Обединеното кралство. Възможно е да
им е необходима „зелена карта“.

5. ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
След Брексит достъпът до здравни грижи в ЕС повече няма да е възможен на базата на Европейска
здравноосигурителна карта от Обединеното кралство — и обратно.
Препоръчва се да се проверят условията за възстановяване на разходите за спешна медицинска помощ в трети
държави и да се обмисли възможността за сключване на частна застраховка за пътуване.

6. ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ
Правата, с които се ползват пътниците в ЕС, на получаване на информация, възстановяване на стойността на
билетите, премаршрутиране или обезщетение в случай на закъснение и отменяне може повече да не се прилагат
спрямо полетите и превозвачите от Обединеното кралство, както и спрямо пътуванията с морски, автобусен и
железопътен транспорт, в зависимост от точката на отпътуване и пристигане и държавата, в която е лицензиран
превозвачът.

7. РОУМИНГ
Доставчиците на мобилни съобщителни услуги — гласови повиквания, СМС или данни — повече няма да са
обвързани с правилата за роуминг на ЕС, когато осъществяват дейност в Обединеното кралство.
Това означава, че те може да наложат допълнителни такси на клиентите от Обединеното кралство, ползващи
роуминг услуги в ЕС, както и на пътниците от ЕС, ползващи роуминг услуги в Обединеното кралство.

ДРУГИ НЕЩА, КОИТО
ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД
Вносът в ЕС на определени стоки ще е ограничен или забранен: например продукти от животински
произход (като месо, мляко, шунка, сирена), парични средства в брой в размер над 10 000 евро,
определени културни ценности, растения, растителни продукти или определени животни.
Гражданите на ЕС повече няма да имат право да се обръщат към посолствата и консулствата на
Обединеното кралство за получаване на консулска закрила в трета държава (и обратно).
Изчерпателна информация можете да намерите в “Известие относно пътуването между ЕС и
Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС”, публикувано от Европейската
комисия и достъпно онлайн1.

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И 		
КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ
На уебсайта на Европейската комисия са поместени над 70 известия за подготвеност2, отнасящи се
до широк спектър икономически сектори. Те имат за цел да помогнат на гражданите и на пазарните
участници да се подготвят. Препоръчваме Ви да се запознаете с тях и да потърсите съвет, ако сте
засегнати или са засегнати Вашето семейство или бизнес.
Направете справка с уебсайтовете на ведомствата и агенциите3 на Европейската комисия, работещи
в областта, която засяга Вас или Вашето семейство или бизнес.
Ако желаете да получите допълнителна информация и съдействие, свържете се с Вашите национални
органи.

Настоящият документ се представя единствено с информационна цел и не следва да се счита за правен
текст. Съдържанието му не засяга преговорите относно Споразумението за оттегляне и обсъжданията
във връзка с бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_bg
https://ec.europa.eu/info/departments_bg

© Европейски съюз, 2018 г.
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Политиката относно повторната употреба на документи на Европейската
комисия е уредена с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
ISBN 978-92-79-96362-9

DOI

10.2792/715271

KA-03-18-349-BG-N

