
SAMPLE
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪС СИН ИЛИ ЧЕРЕН ХИМИКАЛ

Карта за пристигащи пътници   •   Австралия

Фамилно име /  
Презиме

Собствено и бащино име

Номер на паспорта

Номер на полета или име на кораба

Адрес, на който възнамерявате да отседнете в Австралия

Възнамерявате ли да живеете в Австралия 
през следващите 12 месеца?

Носите ли в Австралия:
1.  Стоки, които може да са забранени или да подлежат на ограничения, като например лекарства, 

стероиди, нелегална порнография, огнестрелни оръжия, други оръжия или наркотици?
2.  Повече от 2250 мл алкохолни напитки или 25 цигари, или 25 г тютюневи изделия? 
3.  Стоки, придобити в чужбина, или закупени стоки, освободени от мита и/или данъци, с единна обща 

цена по-голяма от  AUD$900, включително и подаръци? 
4.  Стоки/образци за бизнес/търговски цели?
5.  AUD$10 000 или повече в австралийска валута, или тяхната равностойност в чужда валута?
 Забележка: Ако митнически или полицейски служител поиска, Вие трябва да обявите пътнически 

чекове, чекове, пощенски записи или други прехвърлими на приносителя разплащателни 
инструменти на каквото и да е стойност.  

6.  Месо, домашни птици, риба, морски дарове, яйца, млечни продукти, плодове, зеленчуци? 
7.  Зърна, семена, луковици, слама, ядки, растения, части от растения, традиционни лекарства или 

билки, дървени изделия?
8.  Животни, части от животни, животински продукти, включително оборудване, храна за домашни 

любимци, яйца, биологични продукти, мостри, птици, риби, насекоми, раковини, пчелни продукти?
9.  Почва, вещи със залепнала по тях почва или използвани в сладководни зони, напр. спортни/

развлекателни съоръжения, обувки?
10.  През последните 30 дни били ли сте в контакт с ферми, селскостопански животни, пущинаци или 

сладководни потоци / езера и т.н.?
11.  През последните 6 дни били ли сте в Африка, Южна / Централна Америка или на Карибите?

 Да

 Да

 Да

Не

Ако НЕ сте австралийски гражданин:

Имате ли някакви наказателни присъди?     

ДЕКЛАРАЦИЯ
Информацията, която съм дал/а е вярна, точна и пълна. 
Разбирам, че ако отговоря невярно на някой от въпросите, 
това може да има сериозни последици.

Имате ли туберкулоза?     

ВАШИЯТ ПОДПИС
ОБЪРНЕТЕ  

КАРТАТА

Bulgarian

Щат

МОЛЯ  И ОТГОВОРЕТЕ НА ВСЕКИ ВЪПРОС – АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, Да 

 Ден  Месец  Година

Не

Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не
 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

 Да Не

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ:
• ПРОЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА В ОБРАЗЕЦА ПО-ДОЛУ
•  ПОПЪЛНЕТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА НА КАРТАТА ЗА ПРИСТИГАЩИ 

ПЪТНИЦИ, КОЯТО Е НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НЕ ПИШЕТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ (ТОЙ Е САМО ЗА ОБРАЗЕЦ)

BULGARIAN



✕

Конвенция/конференция

Бизнес

Посещение при приятели или роднини  

Работа

В отпуска

Други

Образование

ИзложбаSAMPLE
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МОЛЯ           И ОТГОВОРЕТЕ  A  ИЛИ  B,  ИЛИ  C
В коя страна се качихте на борда на този  
самолет или кораб?

Националност по паспорт

Каква е обичайната Ви работа?

Исканата в този формуляр информация е необходима, за да се администрират австралийските закони за имиграцията, митниците, карантината, 
статистическите данни, здравеопазването, дивата природа и валутата; събирането на тази информация е разрешено от законодателството. Тя ще бъде 
разкрита само на агенциите, които управляват тези сфери и които имат право, или от които се изисква, да я получат, според австралийските закони. Формуляр 
1442i Privacy notice (Предупреждение относно защита на личните данни) е наличен на https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Имигриране за  
постоянно в 
Австралия

Посетител или временно 
пребиваващ

Планирана продължителност на 
Вашия престой в Австралия 

Страната на Вашето постоянно 
местоживеене

Вашата основна причина за пътуване  (         само един отговор)

Дата на 
раждане

 Години   Месеци  Дни

Постоянен жител,  
завръщащ се в Австралия

Страна, в която сте прекарали по-голямата 
част от времето си зад границаИЛИ

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ  
ПОПЪЛНИЛИ И  ДВЕТЕ 

СТРАНИ НА ТАЗИ КАРТА. 
ПРЕДСТАВЕТЕ ТАЗИ 

КАРТА ПРИ ПРИСТИГАНЕ 
ЗАЕДНО С ПАСПОРТА СИ.

 Ден  Месец  Година

ВАШИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ В АВСТРАЛИЯ

Телефон

Имейл  
                               ИЛИ 
Адрес            

ДАННИ ЗА КОНТАКТ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ (СЕМЕЙСТВО ИЛИ ПРИЯТЕЛ)

Име

Имейл
Телефон             ИЛИ
Пощенски адресЩат

07191503


