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Секция: Новини [1]
Тема: Турция [2]
Обстановката в Република Турция остава нестабилна. Това се казва в съобщение на Външно
министерство. На територията на цялата страна се провеждат серия от операции на турските сили
за сигурност, вследствие на които може да се очаква ескалиране на напрежението и да се
генерират заплахи за физическата сигурност на гражданите. Същевременно на много места се
организират масови обществени мероприятия като митинги и протестни шествия. Нивото на риска
остава високо, като са възможни и сблъсъци на отделни места.
Предвид влошената обстановка на сигурност, МВнР настоятелно препоръчва на българските
граждани в Турция да избягват да посещават оживени места в големите градове на страната. В
Истанбул да се избягват площад „Таксим”, площада пред двореца Долмабахче, както и летище
„Ататюрк”, ако не се пътува през него.
В Одрин, на входовете и изходите на града, както и в самия град, се извършват засилени проверки
на самоличността на гражданите и на автомобилите, като се изискват личните документи на
водача и документите на автомобила. Възможни са забавяния при придвижването на превозните
средства.
Входовете и изходите на ГКПП на българо-турската граница са отворени и функционират
нормално, но на ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ трафикът, основно на изход към Турция, е
натоварен, предвид обичайните за това време премивания на турски граждани, живеещи в
Западна Европа. От турска страна допълнително е засилен граничният контрол и се извършва
детайлна проверка на личните документи.
МВнР настоятелно препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване до
Република Турция до нормализиране на обстановката. В случай на крайна необходимост от
пътуване до Турция, да се информират постоянно за актуалните събития в страната и конкретния
район, който планират да посетят, както и да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на сайта
на МВнР, като оставят адресни и мобилни данни.
Към днешна дата няма постъпила нова информация за спешни случаи на български граждани,
нуждаещи се от помощ. При необходимост от съдействие българските граждани да се обръщат
към дипломатическите и консулските ни представителства в Република Турция.
Информацията е актуална към 12.00 ч. на 20.07.2016 ч.

Припомня ме, че в случай на нужда, могат да се свържат с българските дипломатически и
консулски мисии на следните адреси:
Посолство на Република България в Анкара, Република Турция
1

Адрес: Atatürk Bulvarı № 124, 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara, Republic of Turkey (гр. Анкара, кв.
Кавъклъдере, Чанкая, бул. „Ататюрк” № 124)
Тел.: +90 312 467 20 71

[3]

Факс: +90 312 468 69 56

; +90 312 427 51 42

[4]

[5]

Дежурни телефони в извънработно време:
+ 90 312 467 20 71 [6]; + 90 312 427 51 42 [7]
+ 90 533 376 37 69 [8] /мобилен/
Работно време: По - Пт, 09.00 - 17.30 ч.
Приемно време за граждани: 09.00 - 12.00 ч.
E-mail: Embassy.Ankara@mfa.bg

[9]

Website: www.mfa.bg/embassies/turkey

[10]

Генерално консулство на Република България в Истанбул, Република Турция
Адрес: Ahmet Adnan Saygun Cd. № 34, Ulus - 2.Levent, 34340, Istanbul, Republic of Turkey
Предоставя консулско обслужване за областите: Истанбул, Коджаели, Сакария,
Чанаккале
Тел.: +90 212 281 01 14

[11]

; +90 212 281 01 15

Факс:+90 212 264 10 11

[14]

; +90 212 281 01 16

[12]

[13]

Дежурни телефони в извънработно време:
+ 90212 281 01 14 [15]; + 90212 281 01 15 [16]; + 90212 281 01 16
+ 90 533 383 64 14 [17] /мобилен/
Е-mail: Consulate.Istanbul@mfa.bg [18]
Website: www.mfa.bg/embassies/turkeygc2

[19]

Консулска канцелария в Бурса към Генералното консулство на Република България в
Истанбул
Адрес: Adalet Mah.„Aydın Sok” № 1, Osmangazi-BURSA , 16180, Turkey
(ул. „Айдън сокак”, № 1, община Османгази, квартал Адалет, 16180, БУРСА)
Предоставя консулско обслужване за областите: Бурса, Балъкесир, Биледжик, Мугла, Денизли,
Айдън, Маниса, Измир, Ялова.
Тел.: +90 224 245 55 00

; +90 224 245 56 00; +90 224 245 52 52

[20]

Факс: +90 224 245 55 09

[21]

Дежурен телефон в извънработно време: +90 549 795 77 74
E-mail: Office.BURSA@mfa.bg

[22]

[23]

Генерално консулство на Република България в Одрин, Република Турция
Адрес: Република Турция, гр. Одрин, бул. Талятпаша Асфалтъ №31
Телефон: +90 2842140617
Факс: +90 2842148482

;

[24]

[25]

2

Дежурни телефони в извънработно време: +90 5336298164
Е-mail: Consulate.Edirne@mfa.bg

[26]

/мобилен/; +902842140617

[27]

Website: www.mfa.bg/embassies/turkeygc

[28]

Тагове: преврат [29]
опит за преврат [30]
метеж [31]
български граждани
[32]
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