
Граждани и лица с придобит статут, които могат да влизат на територията на 

Република България при предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от 

проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна 

верижна реакция (PCR тест) 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 (съгласно т. I, 6 от Заповед  

РД-01-416 от 04.06.2021 г. на министъра на здравеопазването):   

1. Българските граждани и членовете на техните семейства (включително лицата, 

които са във фактическо съжителство с тях); 

2. Гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС) и членовете на 

техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство 

с тях); 

3. Гражданите на страните по Шенгенското споразумение (включително 

Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата 

град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са 

във фактическо съжителство с тях); 

4. Гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия; 

5. Гражданите на Австралийски съюз; 

6. Гражданите на Канада; 

7. Гражданите на Съединени американски щати; 

8. Гражданите на Япония; 

9. Гражданите на Нова Зеландия; 

10. Гражданите на Китайска народна република; 

11. Гражданите на Република Руанда; 

12. Гражданите на Република Корея; 

13. Гражданите на Кралство Тайланд; 

14. Гражданите на Република Тунис; 

15. Гражданите на Източна република Уругвай; 

16. Гражданите на Обединените арабски емирства; 

17. Гражданите на Грузия; 

18. Гражданите на Украйна; 

19. Гражданите на Република Северна Македония; 

20. Гражданите на Република Сърбия; 

21. Гражданите на Република Албания; 

22. Гражданите на Косово; 

23. Гражданите на Босна и Херцеговина; 

24. Гражданите на Черна гора; 

25. Гражданите на Република Молдова;  

26. Руска Федерация; 

27. Гражданите на Израел; 

28. Гражданите на Държавата Кувейт; 

29. Гражданите на Република Беларус; 

30. Гражданите на Република Турция; 

31. Лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване 

на територията на Република България и членовете на техните семейства; 

      32. Лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“; 

33. Лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на 

Европейския съюз и членовете на техните семейства; 



34. Лицата, които имат разрешение за пребиваване в страна по Шенгенското 

споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, 

Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните 

семейства. 

 

ВАЖНО: 

Възможността е предвидена само за лицата, които не пристигат от Индия, 

Бангладеш, Непал, Мианмар, Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и други 

държави и територии в Африка, по отношение на които влизането е забранено. 

 Документът, от проведеното изследване по метода на полимеразна верижна 

реакция или бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, трябва да съдържа имената 

на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, 

данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или 

други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на 

латиница метод (PCR) или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от 

Заповедта и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на 

документа. 

 


