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oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Визa за Русия
Виза за Русия - за всички видове пътувания приемаме документи за издаване
на руски визи :
- Туризъм
- Служебни и делови пътувания
- Участия в културни, спортни и фестивални събития
- Обучения, курсове и студенти
- Техническо обслужване
- Членове на екипаж
- Лечение
- Работа в Русия с трудов договор
- Събиране членове на семейства
- Съвместно пътуване на членове на семейство
ММ Травел приема заявки и документи за оформяне на виза за Русия по спешност,
планувани пътувания за бизнес или туризъм, събиране на семейства и работа с копие
на документи на имейл и чрез куриер.
Телефон, Viber, Telegam, WhatsApp: +359 879 532 505, +359 888 214924

Телефон: 02 9803505
Email: oﬃce@mmtravel.bg

Виза за Русия еднократно посещение от 1 до 30 дни - Туристическая виза
* Еднократно посещение на Русия с туристическа виза до 30 дни престой с включена
доставка на покана / туристически ваучер и консулски такси
- Време за изготвяне, цена:
9 работни дни - цена - 455 лв.
5 работни дни - цена - 675 лв.

Многократна виза за Русия за 6 месеца - Туристическа виза
Многократно влизане в Русия в рамките на 6 месеца
с право на престой до 90 дни на на всеки 180 дни
- Време за изготвяне, цена:
12 работни дни - цена при заявка и потвърждение
За чуждестранни граждани или за експресно изготвянe в по-кратки срокове, цена при
заявка и потвърждение! тел: 02/980 35 05

Транзитна виза за Русия с право на престой до 3 денонощия
- Време за изготвяне
12 работни дни - цена при заявка и потвърждение
За транзитна виза е необходимо да сте закупили самолетни билети или виза за
основна дестинация по пътуване с ММ Травел

Многократна виза за Русия за 1 година - Деловая виза
Многократно влизане в Русия в рамките на 12 месеца

с право на престой до 90 дни на всеки 180 дни
- Време за изготвяне, цена:
12 работни дни - цена при заявка и потвърждение
За делова виза с право на многократно влизане в страната в рамките на една година
е необходимо да сте посетили Русия през последните 12 месеца от датата на
подаване на молбата

Еднократна виза за Русия до 90 дни престой - Деловая виза
- Време за изготвяне, цена:
10 работни дни - цена при заявка и потвърждение

Двукратна виза за Русия до 90 дни престой - Деловая виза
- Време за изготвяне, цена:
10 работни дни - цена при заявка и потвърждение

Визи за Русия за професионални шофьори и превозвачи
-

Време за изготвяне, цена:
12 работни дни - цена - цена при заявка и потвърждение

За професионална шофьорска виза е необходимо да се предоставят следните
документи:
- нотариално заверено копие от трудов договор на шофьора или документ за
самоосигуряване
Изготвянето на визите се осъществява в рамките на горепосочените срокове.
Паспорт с положена виза се получава в следващия работен ден +1 ден след крайния
ден от горепосочените срокове.

Необходими документи за получаване на виза за Русия:

- Актуална цветна снимка с определените изисквания:
Цветна снимка на бял фон, в анфас
Размер 3,5 мм / 4,5 мм
Лицето и горната част на раменете трябва да се виждат, размерът на лицето да
заема 70-80% от цялата снимка
Образът да се отличава и да е контрастен
Снимката да е с високо качество
Снимката да е разпечатана на висококачествена гланцова фотохартия
Осветяването на снимката да е равномерно, без сенки, без ефект „червени очи“
Погледът да бъде насочен напред
Тенът на кожата да бъде естествен
Ако на снимката лицето е с диоптрични очила, е задължително очите да се виждат,
без отразяване на светкавицата
-

платена такса към ММ Травел ООД
медицинска застраховка за чужбина с покритие 30 000 евро и ковид

Цената на визовата поддръжка не включва:
-

ДДС 20%
Медицински застраховки
Куриерски услуги
Други услуги, различни от услугата визова поддръжка за Русия

ММ Травел ООД приема заявки за визова поддръжка и визи за Русия за кратък и
дългосрочен престой чрез поръчка за доставка на пратка за документи с куриер от
цялата страна.
Независимо от повода на пътуване: туристическо, бизнес, обучение или лечение,
посещението на Русия пизисква наличието на виза.
Актуална информация за визи за Русия за български граждани, как се пътува за Русия
и какво трябва да се направи преди да предприемете пътувания до Русия, можете да
намерите в сайта на Министерство на Външните Работи на Р. България за пътувания
до Русия и визов режим, Послоство на Русия или да се свържете с нас и ние ще ви
информираме.
Прием и подаване на електронни формуляри с визови анкети можете да изберете да
направите с нас или самостоятелно онлайн в уеб сайта на Руско Консулство към

Посолството на Руска Федрация в България и физическо входиране във Визов Руски
Център в София, Варна, Русе и Бургас или регионални Консулства на Русия в
страната.
Целогодишно ММ Травел организира бутикови индивидуални пътувания и екскурзии
до Русия с утвърдени вече 10 години програми с Екскурзии до Санкт Петербург и
Екскурзии до Москва. Екскурзиите за Русия са с индивидуално внимание и богат
избор от интересни туристически маршрути, екскурзоводи, трансфери, самолетни
билети от България до Русия, промоции с най-добра цена за полети до Москва,
промоции на самолетни билети до Санкт Петербург, вътрешни полети в Русия,
влакове, хотели с международни рефенции за качество, визи за Русия и посещения на
международни търговски панаири и изложения в Русия, международни младежки
мероприятия в Русия, културни обмени и езикови школи.
За резервация или информация Тел: 070010756

Русия се намира на територията на Европа и Азия и териториално е най-голямата
държава в света- 17 098 242 км. Граничи с 18 държави - 16 по суша и 2 по вода, а на
изток границата и е Северния ледовит океан и Тихия океан. Тя покрива 1/8 от
територията на Земята с излаз на Каспийско, Черно, Балтийско и Азовско море и има
11 местни часови зони. Столица на федерацията е Москва, а други големи градове са
Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород и Челябинск.
На територията й живеят 146 млн. души, като 81% от тях са руснаци, а 19 % са други
етноси като татари, башкири, чуваши и други. Страната е на първо място в света по
добив на нефт и природен газ, а също има големи запаси от минерали. За година на
основаване се приема 862 г. като през 15- ти век Велико Московско княжество
обединява всички руски княжества.
През 18- ти век вследствие на колонизиране и завладяване се образува Руската
Империя. През 1917 г. е свалена монархията, а след Октомврийската революция е
създаден СССР, който се разпада през 1991 г.
Основната част се отделя и става Руска Федерация със смесено президентскопарламентарно управление, каквато е и днес. Президент е Владимир Путин със 4
спечелени мандата- през 2000г., 2004 г.,2012 и 2018 г.
В Русия има 7 официални празника, с изключение на тези, които се празнуват винаги
в неделя.

Годишно страната е посещавана от около 25 млн. туристи, което я прави 16- тата
най- посещавана дестинация в света. Основните ни туристически маршрути включват
тематични пътешествия на „Златния пръстен“ в екскурзии до Москва, екскурзии до
Санкт Петербург, круизи по Волга с Санкт Петербург и Москва, екскурзия
пътешествие с Транссибирската железница.

