Теми на брой 1:
-

Как туристите могат да влизат в страната
Противоепидемични мерки
Информация за генериращите пазари
Рекламни дейности

Дестинация България
„Безопасно лято 2021“
I.
Влизане в страната
1. Как пътниците могат да влизат в страната?
От 05 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. на основание Заповед № РД-01-416/04.06.2021 г., на
министъра на здравеопазването с цел туризъм на територията на Република България се
допускат туристи от 97 държави. В страната може да се влиза по два начина, като страните се
определят спрямо развитието на епидемиологичната обстановка на базата на едноседмичен
период и по предложение на Главния държавен здравен инспектор.
Начините за влизане в страната са два и са както следва:

Вариант № 1:



Чрез документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19 и след изтичане на 14дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на
полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 за лицата,
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преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на
проведеното изследване, вписана в документа.
Чрез документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди
влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или
отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз
антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното
изследване, вписана в документа.

Вариант № 2



Чрез документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19 и след изтичане на 14дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на
полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата,
преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на
проведеното изследване, вписана в документа.

Изключение:
Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест
на деца до 5-годишна възраст, които са членове на семейства на лица, попадащи в списъка на
държавите, чиито граждани могат да влизат в България, съгласно Заповед № РД-01416/04.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, т. е Вариант № 1.
Румънските граждани, както и българските граждани, пристигащи в Република България от
Румъния, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен
тест, или документ за завършен ваксинационен курс.
В приложение № 1, неразделна част от настоящото са посочени държавите, съгласно
Вариант № 1 и Вариант № 2 за влизане в Република България „Безопасно лято 2021“.
2. Какви други документи са изискуеми?
Не се изисква друг тип документ за влизане в страната.
3. На какъв критерий се взима решение преди да се определят страните?
Република България е определила начините за взимане на решение за определяне на
страните, да се взима на базата на разпространението на COVID-19 – т.е актуални данни за
епидемилогичната обстановка в съответна страна спрямо данни от Световната здравна
организация и вследствие на предложение на Главния държавен здравен инспектор на
едноседмична база.
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II.

Транспортни изисквания:

1. Какъв протокол се очаква да се спазва преди или по време на пътуване със

самолет?
На летищата на територията на Република България се изпълняват съответните указания на
здравните власти – спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м., на територията на
летищата е задължително носене на защитна маска за лице, поставени са уреди за
дезинфекция. На видими места са разположени различни информационни материали –
постери, табла и видео изображения.
При пътуване в самолет се изисква спазване физическа дистанция най-малко от 1.5 м., носене
на защитна маска за лице, използване на лични предпазни средства и свеждане до минимум
контакт с други хора.
2. Какви са останалите протоколи, които се очаква да бъдат предприети в

летищата на територията на Република България?
На летищата на територията на Република България са предприети или се очаква да бъдат
предприети следните COVID-19 мерки:
 Входът към летищата е разрешен само за пътници и персонал, с цел да се осигури
минимално струпване на хора в сградата;
 Измерване на температурата на пристигащите пътници, с помощта на изградени
термокамери;
 Извършва се засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и
почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от
пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица на
територията на летищата в Република България;
 Има изградени Сертифицирани пунктове за тестване за COVID-19.

III. Общи противоепидемични мерки за страната:
1. Има ли въведени общи противоепидемични мерки в страната?
Да, на територията на Република България, има въведени общи мерки, които се прилагат за
всички лица.
Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, както и на открити обществени
места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция
от 1.5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна
употреба, покриваща носа и устата. Необходимо е спазването на физическа дистанция наймалко от 1.5 м.
Не се допуска заместване на защитната маска за лице с шал, кърпа, шал-яка и др.
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2. Противоепидемични мерки в обществения транспорт/ такси
В обществения транспорт е необходимо спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
и поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща носа
и устата.
При пътуване с такси, пътниците трябва да имат поставена защитна маска за лице за
еднократна или многократна употреба, покриваща носа и устата и като по възможност избягват
плащането с банкноти и монети, а за целта използват картови или онлайн разплащания.
3. Противоепидемични мерки при трансфер на туристи и при организирани

туристически пакети с автобусен превоз
Мерки при трансфер на туристи и при организирани туристически пакети с автобусен превоз
 Редът, при трансфер на туристи и организирани туристически пакети с автобусен
превоз, се определя от съответния превозвач при спазване на противоепидемичните мерки;
 Трансферът на туристите, при възможност, се осъществява с отворени прозорци за
проветряване на въздуха в тях;
 В превозното средство се поставят стикери за спазване на противоепидемичните мерки.
4. Противоепидемични мерки отнасящи се до ползването на плувни басейни,

посещенията на плажове и водни паркове.
В България е разрешено използването на плувните басейни, посещенията на аквапаркове и
водни атракциони при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на
физическа дистанция най-малко от 1.5 м.

Въведени са и противоепидемични мерки в охраняемите морски плажове,
както следва:


Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м между отделните
плажуващи;
 На видно място са поставени информационни табели за задължението за спазване на
физическа дистанция и за извършване на хигиена
 На всеки 20 кв.м. е възможно да се разположат до 2 лица или до броя на членовете на
1 семейство.
 Един (1) чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на 1
семейство.
 Осигурена е възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или
онлайн заплащане;
Въведени са мерки, отнасящи се и до ползването на принадлежности и съоръжения за
водни спортове и игри, както следва:
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 Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
 Осигурена е възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или
онлайн заплащане;
 Повърхностите и съоръженията, които влизат в контакт с кожата и лигавиците се
почистват и дезинфекцират след всяко ползване;

5. Противоепидемични мерки при посещение на заведенията за хранене и
развлечения
В заведенията за хранене и развлечения са въведени следните противоепидемични мерки –
работят на 50% от капацитета си и персоналът е задължен да носи защитна маска за лице.
Допуска се и посещение в игрални зали и казина, при използване на не повече от 50% от
капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
Въведени са следните препоръки за посещение от туристите:
 Преди посещение на заведение за хранене или развлечение е задължително измиване
на ръцете със сапун и топла вода или използването на дезинфектант;
 При обслужване на „блок маса“ трябва да се носи задължително предпазна маска за
лице и ръкавици за еднократна употреба, които се предоставят от заведението за хранене;
 Необходимо е носене на защитна маска на лицето до момента на сядане на масата,
както и след ставане от нея. Ако туристът не разполага с такава, то той може да се обърне към
персонала, за да получи безплатна такава;
 Необходимо е спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м;
 Да се следват стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 Да се изпълняват указанията на персонала;
 Препоръчва се плащането с карта чрез терминално устройство ПОС или онлайн
заплащане;
 Да се използват предимно лични предпазни средства за еднократна употреба;

6. Противоепидемични мерки, отнасящи се до балнеологични (медикъл СПА)
СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове
Посещенията в балнеологични (медикъл СПА) СПА центрове, уелнес центрове и
таласотерапевтични центрове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета
им и спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. Препоръчва се плащането с карта
чрез терминално устройство ПОС или онлайн заплащане.
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7. Въведени противоепидемични мерки в местата за настаняване

В местата за настаняване са въведени следните противоепидемични мерки:
 Необходимо е спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
 Персоналът е задължен да носи защитна маска за лице.
 Осигурени са дезинфектанти за ръце на входа на местата за настаняване и заведенията
за хранене и развлечения в обектите.
 Регистрация на рецепция на повече от двама гости наведнъж не е разрешена, освен ако
не са членове на едно семейство.
 Извършва се регулиране и контрол на потока от гости в обекта, като не се допуска
струпване на хора;
 Осигурено е еднопосочно лентово движение, разделено на влизане и излизане от
мястото за настаняване.
 Осигурена е възможност за изхранване на базата на „а ла карт“ , блок маса, бюфет –
като храната е подредена зад прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от
служител, оборудван с маска за еднократна или многократна употреба и ръкавици. Насърчава
се Румсървиз;
 Персоналът е обучен за реакция при съмнения за заразен с COVID-19;
 Обособени са помещения за карантинирани лица;
Въведени са следните препоръки за посещение от туристите:
 Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.;
 Да се следват стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 Да се изпълняват указанията на персонала;
 Измерване на температурата при влизане в обекта;
 Правилно носене на защитна маска за лице на всички обозначени за това места;
 Задължително се изисква носене на защитна маска за лице, навсякъде в закритите
помещения (фоайета, коридори, стълбища, асансьори, лоби и т.н.). Изключение се прави само
по време на консумация на храни и напитки. Ако туристът не разполага с такава, то той може
да се обърне към персонала, за да получи безплатна такава;
 Препоръчва се плащането с карта чрез терминално устройство ПОС или онлайн
заплащане;
 Препоръчва се хигиена на ръцете със сапун и вода, особено след контакт или допир до
повърхности или предмети от други лица;
 Използването на дезинфектант за ръце;
 Използването на предимно лични предпазни средства за еднократна употреба;
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8. Мерки при посещение на културни и развлекателни мероприятия
(фестивали, кина, театри, циркови представления, концерти, музеи, галерии,
сценични прояви и други)
 Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
 Необходимо е носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна
употреба, покриваща носа и устата
 При посещение на концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сцени
прояви, е възможно само използването на седящи места.

IV. Допълнителна информация
-

Повече информация, туристите могат да получат на https://bulgariatravel.org/
За повече информация може да се посети и Единния информация портал:
https://coronavirus.bg/
Информация по държави от Министерство на външните работи, във връзка с условията за
пътуване при COVID-19 - https://www.mfa.bg/bg/covid19map

Приложение: Вариант № 1 и Вариант № 2 за влизане в Република България
Приложение:
В Република България се допускат туристи от 97 държави през следните гранични
контролно-пропускателни пунктове (ГКПП):
1. ГКПП „Аерогара Бургас“;
2. ГКПП „Аерогара Варна“;
3. ГКПП „Аерогара Пловдив“;
4. ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);
5. ГКПП „Пристанище Бургас“;
6. ГКПП „Пристанище Варна“;
7. ГКПП „Видин“;
8. ГКПП „Връшка чука“;
9. ГКПП „Дуранкулак“;
10. ГКПП „Гюешево“;
11. ГКПП „Илинден“;
12. ГКПП „Калотина“;
13. ГКПП „Капитан Андреево“;
14. ГКПП „Капитан Петко войвода“;
15. ГКПП „Кулата“;
16. ГКПП „Лесово“;
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17. ГКПП „Маказа“;
18. ГКПП „Малко Търново“;
19. ГКПП „Оряхово“;
20. ГКПП „Русе“
21. ГКПП „Станке Лисичково“
22. ГКПП „Сомовит-Никопол“
23. ГКПП „Олтоманци“
Съгласно Вариант № 1 е разрешено влизането от следните държави:
1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;
5. Република Гърция;
6. Кралство Дания;
7. Република Естония;
8. Република Словакия;
9. Република Словения;
10. Унгария;
11. Република Финландия;
12. Република Кипър;
13. Република Франция;
14. Република Латвия;
15. Република Хърватия;
16. Република Литва;
17. Република Чехия;
18. Република Португалия;
19. Велико херцогство Люксембург;
20. Исландия;
21. Кралство Норвегия;
22. Конфедерация Швейцария;
23. Княжество Лихтенщайн;
24. Република Сан Марино;
25. Княжество Андора;
26. Княжество Монако;
27. Държавата град Ватикан;
28. Република Малта;
29. Република Италия;
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30. Кралство Испания;
31. Република Ирландия;
32. Кралство Белгия;
33. Кралство Швеция;
34. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
35. Австралийски съюз;
36. Канада;
37. Грузия;
38. Япония;
39. Нова Зеландия;
40. Република Руанда;
41. Република Корея;
42. Кралство Тайланд;
43. Източна република Уругвай;
44. Обединени арабски емирства;
45. Република Беларус;
46. Република Сърбия;
47. Република Турция;
48. Република Северна Македония;
49. Република Албания;
50. Република Косово;
51. Босна и Херцеговина;
52. Черна гора;
53. Република Молдова;
54. Държава Израел;
55. Емирство Кувейт;
56. Украйна;
57. Съединени американски щати;
58. Китайска народна Република;
59. Руска Федерация;
Съгласно Вариант № 2 е разрешено влизането от следните държави:
60. Арабска република Египет;
61. Народна Демократична Република Алжир;
62. Тунизийска Република;
63. Кралство Мароко;
64. Република Мали;
65. Република Нигер;
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66. Република Чад;
67. Република Судан;
68. Държава Еритрея;
69. Федерална Демократична Република Етиопия;
70. Сомалийска Република;
71. Централноафриканска Република;
72. Габонска Република;
73. Република Конго;
74. Федерална Република Нигерия;
75. Република Бенин;
76. Тогоанска република;
77. Република Кот д‘Ивоар;
78. Република Либерия;
79. Република Сиера Леоне;
80. Република Гамбия;
81. Република Сенегал;
82. Република Буркина Фасо;
83. Република Южен Судан;
84. Република Гвинея;
85. Република Гвинея Бисау;
86. Република Мадагаскар;
87. Република Кабо Верде;
88. Република Мавриций;
89. Канарски острови;
90. Коморски съюз;
91. Департамент Майот;
92. Реюнион;
93. Мадейра;
94. Света Елена;
95. Република Сейшели;
96. Демократична република Сао Томе и Принсипи;

V. Справка за генериращите пазари
Румъния
В момента България се намира в списъка на дестинациите от зелената зона на безопасност в
класификацията, която румънците изготвят /зоните са червена, жълта и зелена/. Имаме ниво
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на заболяваемост под 1 на 1000 жители. Ако имат 2 дози ваксина, пътуващите могат да посетят
Румъния без проблем. Влизането е свободно и ако става от дестинация от зелена зона. Ако не
представят документи за ваксиниране, румънците при завръщане в страната си се поставят в
14-дневна карантина. Тя може да се прекрати с негативен тест, който се прави на осмия ден,
и да се съкрати на 10 дни от 14. Ако те представят негативни ПСР тестове, се поставят в
карантина след 72 часа от момента на минаване обратно на румънската граница, но тя остава
въпреки тестовете.
Същите изисквания се прилагат и спрямо чуждестранните граждани, които искат да влязат в
Румъния.
Граждани на Румъния могат да посещават България свободно, без изисквания за представяне
на документи, представящи в завършена ваксинационна схема, прекарано заболяване и
отрицателни PCR/бързи антгенни тестове.

Гърция
Завръщащите се гръцки граждани от страната ни имат опцията да представят:
1) негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането
в Гърция или
2) сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19 на английски, френски, немски,
италиански, испански или рускки език, който е издаден от публичен орган и в съответствие със
законодателството и да са изминали поне четиринадесет (14) дни от завършването на
ваксинацията. Сертификатът за ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите
на ваксината или
3) уверение за преболедуване или с уверение за положителна диагноза (за
коронавирус), поставена чрез метода PCR или чрез бърз антигенен тест, но с валидност от
два до девет месеца от посочената в уверението дата на диагностициране на заболяването
и при условие, че документът е издаден от: а) държавен орган, според съответното
законодателство, б) от референтна лаборатория на страната по произход или по преминаване,
или от държавни или частни лаборатории на съответната държава, при условие, че частните
лаборатории са сертифицирани от компетентния национален орган за сертификация, г) е на
английски, френски, немски, италиански, испански или руски език и включва името и
фамилията на лицето така, както са изписани в паспорта/личната карта.
Цитираните по-горе изисквания важат и за деца след навършването на 5 години. При влизане
в страната гръцките власти по своя преценка могат да поискат на всеки от пътуващите да бъде
направен тест (бърз или PCR).
При пътуване към Гърция всеки гражданин, без изключение следва да има генериран QR код
след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на https://travel.gov.gr/#/ (където подробно
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са описани действащите мерки, ограничения и изисквания). Компаниите предоставящи
пътнически услуги (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от
пътниците има QR преди качването му на борда. При липса на такъв транспортната компания
носи отговорност за връщането му в родината. Гражданите с постоянно пребиваване в Гърция
следва да попълват PLF и при напускане на страната.
Граждани на Република Гърция могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната.
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Германия
От 30.05.2021 г. България не се счита повече за рискова област.
Пътниците, които в последните 10 дни преди влизане в Германия са се намирали
изключително в България, могат през сухопътните граници (по шосе и ж.п.) да влизат в
страната без да представят декларация за влизане (Einreiseanmeldung), без негативен Covid19 тест (PCR или антигенен) и без да се подлагат на карантина.
За влизащите* по въздух продължават да се изискват негативен Covid-19 тест (PCR или
антигенен) или доказателство за имунизация или преболедуване. При тях отпада
задължението за представяне на декларация за влизане (Einreiseanmeldung).
Изисквания към документите, сертификатите и доказателствата:
1. Негативен Ковид-19 тест: PCR или PoC-PCR тест на немски, английски, италиански или
испански не по-късен от 72 часа от взимане на пробата. Алтернативно се признава и антигенен
бърз тест на немски, английски, италиански или испански език не по-късен от 48 часа от
взимане на пробата.
2. За имунизирани: Доказателство за имунизация срещу Ковид-19 немски, английски,
италиански или испански език в дигитална или хартиена форма (напр. EU Digital Covid
Certificate, жълт имунизационен паспорт на WHO). Имунизацията трябва да е извършена с един
от ваксинните препарати, упоменати на уебсайта на Paul-Ehrlich-Institut. Последната игла
трябва да е направена преди поне 14 дена.
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3. За оздравели: Положителен PCR-тест за ковид-19, който да е получен преди поне 28 дена и
да не е по-стар от 6 месеца.
Федералното министерство на външните работи на ФРГ предупреждава да не се предприемат
неналожителни пътувания.
*не важи за деца до 6 г. възраст
Граждани на Германия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната.
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Турция
Всички граждани, които пристигат в Турция, имат възможността да представят или негативен
PCR тест с валидност от 72 часа, или сертификат за ваксинация, като от втората доза трябва
да са минали 2 седмици, документ за преболедуване с валидност от 180 дни, или резултат от
бърз антигенен тест с валидност 48 часа. Това изискване е валидно за всеки над 6 годишна
възраст. При идентични мерки и турските граждани могат да пребивават на българска
територия.
Граждани на Република Турция могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната.
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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Република Северна Македония (Рсм)
Няма ограничителни мерки при влизане в РСМ спрямо български граждани – без PCR тест,
без антиген тест, не се поставят под карантина, без изискване за предварителна онлайн
регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването и без имунизационен
паспорт.
Граждани на РСМ могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или
бърз антигенен тест за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Украйна
Български граждани при преминаване на държавната граница на Украйна трябва да
предоставят здравноосигурителна полица и отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19,
направен не по-късно от 72 часа преди преминаването.
Граждани на Украйна могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
При завръщане от България, украинските граждани трябва да представят отрицателен
резултат от PCR тест за COVID-19, направен не по-късно от 72 часа преди влизане на
територията на Украйна.
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Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Великобритания
Няма забрана за влизане в страната спрямо пристигащите от Р България лица.
От 17 май т.г. страните, от които лицата пътуват до Англия/Шотландия, са категоризирани в
червен, кехлибарен (жълт) и зелен списък.
България е в жълтия списък. Тъй като списъците подлежат на честа промяна, е
препоръчително преди пътуване да бъде направена справка в правителствения сайт
https://www.gov.uk/coronavirus
Преди пътуване лицата, които са били в държава или територия от КЕХЛИБАРЕНИЯ СПИСЪК
през последните 10 дни преди пътуването си до Англия/Шотландия, трябва да, независимо
дали са граждани на Великобритания или на друга държава от жълтия списък (България):
• попълнят формуляр за локализация на пътници (PLF) 48 часа преди тяхното пътуване
• направят тест за Covid-19 до 72 часа (3 дни) преди тяхното пътуване
• резервират и заплатят пакет Covid-19 тестове за ден 2 и ден 8 след пристигането им. Списък
на
доставчиците
на
тестове,
както
и
цените,
са
достъпни
на:
https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-internationalarrivals
При пристигане в Англия/Шотландия трябва да:
• са под 10- дневна карантина в своя дома или друго място за настаняване
• направят тест за Covid-19 на или преди ден 2 и на или след ден 8.
Информация относно карантината и тестове за Covid-19, които трябва да бъдат направени
след пристигане в Англия, са достъпни на:
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england,
за Шотландия на: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travelquarantine/
Всички пътуващи до Уелс от страни от т. нар. „кехлибарен списък“ (всяка страна извън Общата
пътническа зона и извън т. нар. „червен списък“) трябва предварително да представят
доказателство за отрицателен резултат от Covid -19 тест, направен до 72 часа преди
пътуването, да попълнят онлайн формуляр (PLF), да резервират и заплатят пакет Covid-19
тестове преди отпътуване им (включително деца на 5 години и повече) и да се самоизолират
за 10 дни.
Пътуващите до Уелс, които през последните 10 дни преди пътуването им са били в страна от
Общата зона за пътуване, не е необходимо да представят доказателство за отрицателен
резултат от Covid -19 тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването, не е необходимо
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да попълват онлайн формуляр (Public Health Passenger Locator Form) и да се самоизолират за
10 дни.
Информация относно допустимите изключения в Уелс е достъпна на:
https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html#section-48360
Всеки, който възнамерява да пътува до Северна Ирландия директно или през друга страна
или територия, извън Общата зона за пътуване, трябва да:
• предостави доказателство за отрицателен резултат от Covid-19 тест, направен до три дни
преди заминаването
• попълни формуляр за локализация на пътници (PLF) 48 часа преди пътуване
• се самоизолира за 10 дни.
Пътуващите до Северна Ирландия от държави от кехлибарения списък трябва да се
самоизолират за 10 дни у дома и да резервират тест за ден 2 и 8.
Няма изисквания за представяне на имунизационен паспорт. Лицата, които живеят в Англия и
са преминали пълен курс на ваксинация (2 дози), ще могат да демонстрират своя
ваксинационен статут чрез апликация на Националната здравна служба (NHS App) при
международни пътувания до страни, където той се признава.
Граждани на Великобритания могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Русия
Към момента границите на Руската федерация (РФ) са затворени за български граждани,
в това число и туристи, освен за определени категории, които са упоменати в
последната актуализация на Разпореждането на правителството на РФ за временно
ограничаване на влизането на чуждестранни граждани в Руската федерация.
Правила за граждани, влизащи в Русия с всякакъв вид транспорт:
Граждани на Руската федерация при влизане в страната от чужбина трябва да спазват
следните изисквания:
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- до пристигане да запълнят анкета за пристигащия на територията на Русия на Единния
портал за държавни и общински услуги (анкета «Регистрация прибывающих в Российскую
Федерацию» на Едином портале государственных и муниципальных услуг);
- в течение на три календарни дни от датата на пристигане трябва да преминат лабораторно
изследване за COVID-19 – ПСР тест, и да попълнят информацията от резултата от
изследването на Единния портал за държавни и общински услуги;
- граждани на РФ, пристигащи от чужбина са задължени да направят втори ПСР тест в срок до
5 дни от датата на влизане в страната и да попълнят резултата от изследването на портала
«Госуслуги». Интервалът между първия и втория тестове трябва да е не по-малък от едно
денонощие;
- до получаване на резултатите от ПСР тестовете трябва да се съблюдава режим на изолация
по местоживеене /пребиваване/.
Чуждестранни граждани, пристигащи в Руската федерация са задължени:
- да предоставят документ /на руски или английски езици/, потвърждаващ отрицателен
резултат от ПСР тест , направен не по-рано от 3 дни до пристигането в Русия;
- да спазят срок от 14 календарни дни от пристигането в Русия при осъществяване на трудова
дейност;
- при получаване на положителен резултат от ПСР теста трябва да спазят задължителна 14дневна карантина.
България допуска граждани на Руската федерация при предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Полша
Правила за пътници, идващи в Полша от Шенгенското пространство
-Пътуващите се поставят под карантина, освен ако представят негативен тест за COVID-19.
Тестът ще трябва да се извърши не по-късно от 48 часа преди преминаването на границата.
- Тип на теста: PCR или антигенен.
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- Решението обхваща всички видове транспорт: колективен и индивидуален транспорт, както
и преминаването на границата пеша.
- Пътуващите, които са били под карантина в Полша, ще могат да извършат тест в рамките на
48 часа след преминаване на границата, отрицателният резултат от който ще ги освободи от
карантината.
- Тестовете не се финансират публично.
Правила за пътници, идващи в Полша извън Шенгенското пространство
- Всеки пътник се поставя в карантина.
- Тест, извършен в страната от която пристига пътуващия, няма да освобождава от карантина.
- Пътуващите, които са били под карантина, могат в Полша, в рамките на 48 часа след
преминаването на границата, да направят тест, отрицателният резултат от който ще ги
освободи от карантината.
- Тип на теста: PCR или антигенен.
- Тестът за освобождаване на карантина може да се извърши и при пристигане на летището,
преди гранични проверки.
Лице, пресичащо морския участък на границата на Република Полша по редовна фериботна
връзка и сухопътния участък на границата на Република Полша с Чехия, Република Литва,
Федерална република, Германия или Словашката република, независимо от транспортното
средство, с което пътува, или пеша:
Ако е с цел да се прибере до своето местожителство или престой на територията на
Република Полша се подлага на карантина 10 дена, която започва да действа от деня след
преминаване на ГКПП, като ако в рамките на 48 часа представи негативен PCR или антигенен
тест, се освобождава от карантина.
Ако е с друга цел, се изисква да има отрицателен тест за SARS-CoV-2 извършен, преди
да премине границата, в рамките на 48 часа от момента на резултата от теста и представен,
по искане на гранична полиция или полицейски служител. Резултата от теста следва да е на
полски или на английски език.
От лице, пресичащо държавната граница на Република Полша, представляваща вътрешна
граница, със самолет, се изисква отрицателен резултат от PCR или антигенен тест, извършен,
преди да премине границата, в рамките на 48 часа, считано от момента на резултата от теста.
Резултата от теста следва да е на полски или на английски език.
Ако лицата, които пристигат в Полша със самолет и не изпълняват изискванията, споменати
по горе, то:
1) следва да предостави на служителя на граничната полиция информация за:
а) адреса на местоживеенето или престоя, където ще се проведе задължителната карантина;
б) телефонен номер за директен контакт с това лице;
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2) следва да предприеме самоизолация, след преминаване на държавната граница.
Задължителната карантина, посочена в разпоредбите, е с продължителност 10 дни, считано
от деня след преминаването на границата.
Граждани на Полша могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Сърбия
Считано от 14.01.2021 г., Сърбия отменя изискването към българските граждани и всички
пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR-тест на влизане в страната.
Няма задължителна карантина.
Решението касае както пристигащите от България, така и от Република Албания, Босна и
Херцеговина, Република Северна Македония и Черна гора. За пътуващите от всички останали
държави Сърбия продължава да изисква представянето на отрицателен PCR-тест, направен
до 48 ч. преди влизане в страната.
Граждани на Република Сърбия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната.
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната;
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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Чехия
Пристигащите от България е необходимо предварително да попълнят и изпратят он-лайн
електронен Формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form) https://plf.uzis.cz/.
Необходимо е също, предварително да направят и да представят при пристигането си в
Чешката република PCR тест, направен не повече от 72 часа преди пристигането си, или
антигенен тест, направен не повече от 24 часа преди пристигането си. Изискването за
антигенен или PCR тест не се отнася за пристигащите с индивидуален транспорт (но се отнася
за пристигащите с обществен транспорт – влак, самолет автобус) пътници от България.
До 5 дни след пристигането си в Чешката република, пристигащите с индивидуален транспорт
следва да направят антигенен или PCR тест. Няма задължение за самоизолация докато излезе
резултатът от направения на чешка територия PCR тест.
Изключение от ограничителните мерки за влизане в Чешката република е в сила и за граждани,
които са били ваксинирани против COVID-19 в Чешката република при изминали най-малко 22
дни от извършената първа ваксинация, в случай на ваксина от две дози или на 14 дни след
ваксинацията, в случай на ваксина с еднократна доза. За такива граждани единственото
задължение преди завръщане в Чешката република е предварително да попълнят и изпратят
он-лайн електронен Формуляр на пътуващия (Public Health Passenger Locator Form). За тях
вече не важат останалите задължителни ограничителни мерки при влизане в Чешката
република. Считано от 15.05.2021 г. това изключение важи и за граждани, които са били
ваксинирани в Хърватия, Германия, Австрия, Словакия, Полша, Унгария или Словения.
Граждани на Чешката република могат до посещават България чрез предоставяне и на един
от следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Нидерландия
В съответствие със заложената цветова класификация, считано от 4 юни 2021 г. България e
обозначена в „жълта“ категория по отношение на епидемиологичния риск, което означава, че
могат да се предприемат пътувания към България и от неналожителен характер.
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В тази връзка, считано от 4 юни 2021 г., за всички пътници, включително граждани на ЕС (в т.ч.
български и нидерландски граждани) и граждани на Шенгенското пространство, пребивавали
в България, отпада изискването за предварително PCR-тестване за COVID-19 преди
отпътуване към Нидерландия, както и отпада изискването за 10-дневно карантиниране след
пристигане в Нидерландия.
Граждани на Нидерландия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Унгария
Унгарското правителство е взело решение да затвори, считано от 1 септември 2020 г.,
границите на страната за чужденци, като въвежда отново мерките за защита на границите,
които са били в сила по време на първата вълна на коронавирусната епидемия. Съгласно
новите правила, чуждите граждани (включително българските) нямат право да влизат в
Унгария, с някои изключения.
Граждани на Унгария могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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Словакия
Съгласно решение на словашките компетентни органи, всички лица, които от 06:00 часа на 31
май 2021 г. влизат на територията на Словашката република и които през предходните 14 дни
са посетили само държави, включени в списъка на зелените държави, в който е и България, са
длъжни да останат в изолация в домашната среда или карантинен обект за настаняване.
Изолацията приключва на 14-ия ден, ако през това време не са се появили симптоми на
заболяване COVID-19 или получаване на отрицателен RT-PCR тест или антиген тест за
заболяване COVID-19, при което лабораторна диагноза за заболяване COVID-19 може да бъде
направена още през първия ден от изолирането.
Посочените ограничения не се отнасят за следните лица:
- на които е направена ваксина mRNA срещу COVID-19 (напр. Moderna, Pfizer/BioNTech) и са
изминали повече от 14 дни от прилагане на втората доза,
- имат направена векторна ваксина срещу COVID-19 (напр. AstraZeneca) и са изминали повече
от 28 дни от първата доза, или
- в интервала до 180 дни след преболедуване на COVID-19 са ваксинирани и са минали наймалко 14 дни от първата доза, или
- са преболедували COVID-19 преди не повече от 180 дни, както и
- за деца под 18-годишна възраст.
Тези обстоятелства се удостоверяват чрез доказателство за преболедуване или чрез
ваксинационен сертификат.
Пътниците, които влизат в Словакия, са длъжни да се регистрират:
- при влизане по суша - на адрес: https://korona.gov.sk/ehranica/ - най-късно при самото влизане
на територията на Словашката република;
- при пристигане по въздух е необходимо предварително да се попълни електронен формуляр,
публикуван на адрес:
https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/a0c9960a2ea220514c7ee5baaeeab78f1868
Граждани на Словашката република могат до посещават България чрез предоставяне и на
един от следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
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Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Финландия
Препоръчва се 10-дневен период на самоизолация, с изкл. на пристигащите от т.нар. „зелени
държави“ - Исландия, Ватикана, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея, Сингапур, Руанда,
Израел, както и от Малта . Пътуващите могат да съкратят този период при представяне на
влизане на отрицателен PCR-тест или тестване в съответните пунктове, съгласно указанията
при влизане във Финландия, респ. извършване на втори тест за COVID-19 след изтичане на 72
часа от първия, ако тестовете са отрицателни.
Втори тест за лицата, които остават във Финландия за по-малко от 72 часа (транзит), не е
необходим.
Не се налага самоизолация за лица, които с медицински документ удостоверят, че са
преболедували COVID-19 в рамките на последните 6 (шест) месеца.
Изискванията към чуждите граждани за предоставяне на негативни тестове на влизане във
Финландия или тестване на граничните пунктове все още са задължителни, независимо от
наличието на сертификат за завършена ваксинация на лицето срещу COVID-19. При липса на
сертификат за предварително направен тест, влизащите във Финландия се тестват
първоначално на граничните пунктове, като тестовете са безплатни. Тези мерки са валидни до
27 юни, като всички изисквания при влизане във Финландия, в т.ч. влизане в страната само на
определени по списък категории лица, изисквания за представяне на негативни тестове или
насочване за тестуване, препоръчителна самоизолация и т.н., остават непроменени.
Наличието на предварителен PCR-тест, антигенен тест или Сертификат за завършена
ваксинация все още не се приемат като единствено основание за влизане във Финландия на
чужди граждани.
Граждани на Финландия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от
следните документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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Швеция
До 30 юни 2021 г. е в сила изискване за представяне при влизане в Швеция на отрицателен
резултат от тест за текуща инфекция от COVID-19, направен през последните 48 часа.
Признават се три вида тестове – PCR тестове, бързи антигенни тестове, както и LAMP-тестове.
Сертификатът от теста трябва да включва имена по документа за самоличност, ден и час на
теста, метод на теста, резултат от теста, както и данни за издаващата институция.
Сертификатът трябва да бъде на английски, шведски, датски или норвежки език. Изискването
се прилага спрямо всички чужди граждани, включително гражданите на ЕС/Шенген, като са
предвидени изключения за определени групи.
Граждани на Швеция могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Норвегия
За влизане в Норвегия, се изисква:
1. Попълване на регистрационeн формуляр преди пътуване; Желаещите да влязат на
територията на Норвегия трябва да се регистрират в рамките на 72 часа преди
пристигането си в страната. Регистрацията следва да се извърши 72 часа преди
пристигането в страната по електронен път чрез попълване на декларация на адрес:
https://reg.entrynorway.no/. След приключване на електронната регистрация, пътниците
получават разписка, която трябва да бъде представена на служителите от норвежката
гранична служба.
2. Представяне на резултат от отрицателен тест за коронавирус, взет до 24 часа преди
отпътуване; Пътуващите до Норвегия трябва да представят отрицателен тест за COVID-19,
направен не по-рано от 24 часа преди отпътуването си. Приемат се резултатите, както от PCR
тестове, така и от бързите антигенни тестове, задължително преведени на разбираем за
местните власти език – норвежки, шведски, датски, английски, френски или немски езици.
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3. Преминаване на повторен корона-тест на граничния пункт при влизане в Норвегия; Всички
влизащи на територията на Норвегия, включително и децата, следва да се тестват за Covid-19
на граничния пункт при влизане в Норвегия. Резултатът се изчаква на тестовата станция.
4. Следва се задължителна 10-дневна карантина.
Пристигащите в Норвегия от страни с червен рисков индекс, включително България подлежат
на 10 дневна задължителна карантина. Карантината при пристигане в Норвегия се кара в
подходящо жилище или карантинен хотел. Пристигащите от България могат да прекарат
карантината в домашни условия или на друго подходящо за целта място.
Пристигащите в Норвегия, които нямат осигурено подходящо жилище, трябва да отседнат в
карантинен хотел. Настаняването в карантинен хотел е в общината на първото влизане в
Норвегия. Престоят в карантинен хотел се заплаща солидарно от общината и от ползвателя.
По изключение карантината може да бъде намалена след два отрицателни резултата от тест
за коронавирус, извършени при пристигането и вторият не по-рано от седем дни след
пристигането.
Лицата със завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19, получилите първа доза от
ваксината, от датата на което са минали от 3 до 15 седмици, както и преболедувалите COVID19 през последните 6 месеца, ще могат да се освободят от карантина след завръщане в
Норвегия при негативен резултат от тест за COVID-19, направен най-рано на третия ден от
влизането на територията на Норвегия. Това важи и за деца до 12 годишна възраст.
Граждани на Норвегия могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014

Дания
Новите ограничителни мерки за влизане в Дания, които са в сила от 29 май 2021 г., са различни
и зависят от това дали държавата, от която идват чуждите граждани попада в категорията
„червен“, „оранжев“ и „жълт“ код.
В момента България попада в категория „жълт“ код и условията за влизане от България са
следните:
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- Представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 48 часа преди да
пристигнат в Дания /това изискване се отнася се само за чужденци, които нямат постоянно
пребиваване в Дания, т.е. тези, които не притежават т.нар. жълта карта/; Задължителното
изискване за представяне на негативен тест за COVID-19, направен в рамките на 48 часа преди
пристигане в Дания, остава валидно само за чужденци, които нямат постоянно пребиваване в
Дания, т.е. само за чужденци, които не притежават т.нар. жълта карта. От това задължение са
изключени:
- деца под 15 годишна възраст;
- чужди граждани, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена
от Европейската агенция по лекарствата. За завършена ваксинационна схема се приема
поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19 и изтичането на 14-дневен
период след поставяне на последната доза, но не повече от 180 дни преди пътуването.
Документът следва да бъде на английски език и да съдържа следната информация: имената и
рождената дата на ваксинираното лице, името на ваксината, дата на поставяне на двете дози
ваксини, статут на ваксината (т.е. дали е одобрена от Европейската агенция по лекарствата).
Чуждите граждани, които са напълно ваксинирани в страна-членка на ЕС с ваксина, одобрена
от Европейската агенция по лекарствата, са освободени от задължителната 10-дневна
самоизолация след пристигане в Дания.
- Представяне на негативен тест за COVID-19 след като пристигнат в Дания.
Граждани на Дания могат до посещават България чрез предоставяне и на един от следните
документи:
- за завършена ваксинационна схема;
- за прекарано заболяване от COVID-19: документа трябва да показва положителен резултат
от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест
за COVID-19 - за лицата, преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден,
считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
- отрицателен PCR-тест, направен 72 часа преди влизане в страната;
- отрицателен бърз антигенен тест, направен 48 часа преди влизане в страната.
Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на:
https://coronavirus.bg/bg/1014
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VI. Рекламни дейности
Към момента се провеждат интегрирани комуникационни кампании на осемнадесет целеви и
перспективни за страната ни пазари - Гърция, Сърбия, Северна Македония, Румъния,
Турция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Дания, Норвегия, Финландия, Швеция, Германия,
Русия, Украйна, Молдова и Израел. Задължителен елемент в интегрираните кампании е
онлайн реклама и реклама в социални мрежи, както и организиране на журналистически
турове. Някои от тях вече се осъществиха, други са в процес на подготовка, като те се
реализират и ще бъдат реализирани, когато епидемичната обстановка у нас, а и на всеки
пазар позволява това. Освен задължителните рекламни канали, кампаниите включват и
печатна реклама, външна реклама, инфлуенс маркетинг, организиране на събития и редица
други. Специален фокус е поставен върху комбинацията на основните със специализирани
форми на туризъм, като културно-познавателни обиколки, балнео и СПА, вино и кухня, еко и
селски, приключенски и др.
Комуникационният микс е планиран на база анализи и проучвания за всеки пазар и включва
различни канали (събития, уебинари, e-mail маркетинг, външна реклама, печатна реклама и
други), като задължителни са онлайн реклама и реклама в социални мрежи и провеждане на
опознавателни пътувания за представители на медии, блогъри, влогъри, инфлуенсъри и др.,
в зависимост актуалната към момента противоепидемична обстановка. Материалите, които
се комуникират, са адаптирани на всеки един език.
Рекламните дейности, предвидени в програмата, целят утвърждаване на доверието и
налагане на положителен имидж на България като безопасна, сигурна и предпочитана
туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и висококачествен
туристически продукт през цялата годината. Всички изпълнявани активности включват и
активната комуникация на присъдения от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC)
Печат за безопасност и хигиена (Safe Travels Stamp), както сертифицирането на летищата
Варна и Бургас, което има за цел да гарантира, че те са напълно приведени в съответствие
със здравните мерки и препоръките на Работната група за възстановяване на авиацията на
Съвета на ICAO (CART), насоките за възстановяване на EASA и ACI, както и най-добрите
практики в индустрията.
Стартира осъществяването на редица опознавателни обиколки за представители на медии,
туристически фирми, блогъри, влогъри и инфлуенсъри от всички изброени пазари, като тази
седмица се осъществява тур за германски представители на туристическия бизнес. Целта е
да се запознаят с разнообразието, което страната ни предоставя като целогодишна
туристическа дестинация. По време на обиколката си в в България, те имат възможност да
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се запознаят с многообразните възможности, които страната ни предлага, като културен,
здравен, балнео и СПА туризъм, с допълнителни акценти върху еко и винения туризъм.
Гостите посетиха обекти в София, Велинград Хисаря и Пловдив. Този тур е предшестван от
два други за представители на медии, блогъри, влогъри и инфлуенсъри.
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