ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Посетителската виза B-1/B-2 е за хора пътуващи до Съединените щати
временно за бизнес (B-1), за удоволствие или медицинско лечение (В-2). Като цяло,
виза B-1 е за пътници извършващи консултации с бизнес партньори, участващи в
научни, образователни, професионални или бизнес срещи / конференции,
уреждащи имот или сключващи договори. Визата B-2 е за пътуване, което е по
същество за почивка, включително туризъм, посещения при приятели или
роднини, лечение и дейности със социален или обществен характер. Често пъти
визите B-1 и B-2 се комбинират и се издават като една виза: B-1/B-2.
Според законите на САЩ хората, кандидатстващи за неимигрантски визи,
представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. Тази преценка
се прави посредством провеждане на лично интервю.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация
за техните планове - къде ще отседнат, кого ще посещават и пр.
Кандидатите за бизнес визи ще трябва да бъдат подготвени да предоставят
информация каква е точно целта на пътуването им. Тези, които ще посещават
бизнес партньори или клиенти, могат да представят кореспонденция с тях,
показваща целта на пътуването.
Служителите на Консулския отдел могат да поискат допълнителна
информация или документи в зависимост от преценката си за положението на
кандидатстващия. Възможно е да бъдете помолени да предоставите документи по
имейл, по куриер или лично.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
• Много важна част от процеса по кандидатстване е интервюто. Ще имате
ограничено време с интервюиращия ви консул, през което вие трябва да поемете
инициативата да му предоставите информацията, с която да го убедите, че
отговаряте на условията за виза. Колкото повече информация дадете с отговорите
на въпросите на консула, толкова по-добре той ще може да оцени вашия случай.
Интервюто е вашият шанс да убедите консула. Избягвайте да отговаряте на
въпросите с една-две думи или прекалено общо. Бъдете възможно най-описателни
и дайте възможно най-много подробности.
• Електронното заявление трябва да бъде попълнено с възможно най-много
информация. Дори, ако сте ползвали помощ за попълването му от роднина, приятел
или туристическа агенция, отговорността за посочените данни е Ваша.
• Подкрепящите документи са второстепенен фактор спрямо интервюто.
Консулските служители разглеждат всяка молба индивидуално и оценяват
професионалните, социални, културни и други фактори при вземането на решение.
Консулските служители могат да разгледат Вашите конкретни намерения, семейно
положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в страната на
постоянно пребиваване. Не се изисква подкрепящите документи да бъдат
преведени на aнглийски език или нотариално заверени. Достатъчно е да
представите четливи фотокопия на оригиналните документи.
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• Когато посещавате роднини, приятели или познати в САЩ, бъдете готови
да предоставите копие на техния американски паспорт или зелена карта.
• Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или
представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за
издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да
занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи
достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.
Посолството на САЩ не предоставя информация по въпроси, касаещи
доходите, на Национална агенция по приходите.
• Кандидатите за В1/В2 визи могат, но не са длъжни да представят
допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със
страната си на постоянно пребиваване, които ще ги накарат да се върнат след
временно пребиваване в САЩ. Това могат да бъдат:
-

Доказателства за дохода, данъчни документи, документи за собственост
на имущество, бизнес или парични средства.
Документи за планираното пътуване и/или обяснение какво
възнамерявате да правите в САЩ.
Писмо от Вашия работодател описващо Вашата позиция, заплата, от
колко време сте служител на фирмата и дали можете да ползвате
отпуска, както и бизнес целите свързани с това пътуване, ако има
такива.

• В случай че желаете да подновите визата си, следва да подадете отново
документи за виза. Някои кандидати могат да подновят визата си без да се явяват
на интервю, ако отговарят на определени изисквания. Всички останали кандидати
трябва да си насрочат интервю. Изискванията, на които трябва да отговаряте са:Ако сте на възраст под 14 или над 80 години и отговаряте на някои допълнителни
изисквания.- Ако желаете да подновите виза в някоя от следните категории: B1/B2,
C1/D, F1 или G4 и отговаряте на следните изисквания (повече информация можете
да откриете на адрес: http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp):
1. Последната Ви виза е издадена след 31 октомври2007 г.;
2. Молбата за подновяване на виза е подадена в рамките на 12 месеца от
изтичане срока на предходната виза;
3. Ако сте български гражданин, постоянно пребиваващ в България;
4. Ако не сте получавал отказ за издаване на виза при последващо
кандидатстване;
5. Ако сте спазвал американското имиграционно законодателство при
предходните си посещения в САЩ.
Видно от изложеното от съществено значение е кандидатът за виза да
отговаря изчерпателно на въпросите, които му се задават на интервюто. Много
често на въпроса „Как си изкарвате прехраната?" мнозинството от
кандидатстващите отговарят кратко и еднозначно - "С бизнес". На другия от
задължителните въпроси "Защо пътувате до САЩ?" също така голяма част от
интервюираните се ограничават с отговора "Заради семейни причини". Целта на
задаваните въпроси по време на интервюто е да установят истинската причина за
заминаването и най-вече дали кандидата възнамерява да се завърне в България
след изтичането на валидността на визата или пътуването е с цел да останеш за по2

дълго пребиваване в Щатите. Не подавайте невярна информация, като отговаряте
на въпросите искрено и пълно, ако искате да получите виза за САЩ.
Всички условия за процеса на кандидатстване, както и необходимите за
това документи, можете да откриете на електронен адрес:
www.ustraveldocs.com,
както и на презентацията изготвена от Посолството на САЩ в София на
български език на следната интернет връзка:
https://www.youtube.com/watch?v=mgqnPdSR3Yc
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