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I. Статистическа информация 

 

Структура на туристопотока  по тип място за настаняване 

/Период - от 1 януари до средата на ноември 2021 г./ 

 

   българи 

 Чуждестранни 

туристи   Общо  

Апартаментен туристически 

комплекс 66,2% 33,8% 100% 

Апартаменти за гости 74,2% 25,8% 100% 

Бунгала 97,2% 2,8% 100% 

Вила 80,6“ 19,4% 100% 

Вилно селище 94% 6% 100% 

Къмпинг 82,9% 17,1% 100% 

Къща за гости 91,6% 8,4% 100% 

Мотел 80,2% 19,8% 100% 

Пансион 67,8% 32,2% 100% 

Почивна станция 98,6% 1,4% 100% 

Семеен хотел 87,1% 12,9% 100% 

Стаи за гости 89,1% 10,9% 100% 

Туристическа спалня 87,1% 12,9% 100% 

Туристическа хижа 99,6% 0,4% 100% 

Туристически учебен център 94% 6% 100% 

Туристическо селище 97,2% 2,8% 100% 

Хостел 79,4% 20,6% 100% 

Хотел 62,1% 37,9% 100% 

 

 
*Справката е актуална към датата на изготвяне и не отразява евентуални корекции 

от хотелиери след това. 

 

 

 



 

 

 

 

II. Рекламни и комуникационни инициативи 

 

Рекламна кампания на Министерство на туризма по унгарската телевизия TV2 

Министерство на туризма стартира 

телевизионна и дигитална рекламна кампания 

по унгарската телевизия TV2, която ще 

продължи до 31 декември 2021 г. 

TV2 (TV kettő) е водещи унгарски телевизионен 

канал с голямо разнообразие от програми, който 

през февруари 2021 г. стартира неговата 

стрийминг услуга, наречена TV2 Play, която 

дава възможност да се гледат предишни програми и сериали. 

Дестинация България се рекламира с 30-секундни рекламни клипове в телевизионния 

канал както и чрез pre-roll видеа, банери и други формати в дигиталната платформи на 

медията в Унгария. 

България има положителен туристически имидж на пазар Унгария. Унгарците избират 

да почиват в страната ни с цел морски туризъм, но се наблюдава интерес към 

оздравителния, еко туризъм, зимен, поклоннически, вино и гурме.  

Кампанията цели повишаването на осведомеността за България като безопасна, сигурна 

и спокойна дестинация, предвид текущата ситуация с COVID-19 и мерките, предприети 

в страната, както и популяризиране на българския зимен туристически продукт, съчетан 

със специализирани форми на туризъм, към които има повишен интерес по време на 

кризата с COVID-19 – културен, балнеология и СПА, климатотерапия, калолечение, 

винен и кулинарен туризъм, Slow туризъм и други. 

 

 



 

 

 

Уебинар: Зимный отдых в Болгарии 

 

 

На 14 декември 2021 г., от 11 часа, в Академията на 

АТОР ще се проведе уебинар на тема: Зимный отдых 

в Болгарии – горнолыжный, культурно-

познавательный, бальнеолечебный, СПА туризм  

https://ator.academy/webinar_reg/7305  

Целта е запознаване възможностите за зимна ски 

ваканция в България, придружени от разнообразни 

съпътстващи програми - нови интересни маршрути, 

програми, посещения на туристически и културни 

обекти в България, възможности за здраве 

насърчаване и провеждане на възстановителни 

постковидни процедури на руските туроператори и 

туристически агенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ator.academy/webinar_reg/7305
https://ator.academy/webinar_reg/7305


 

 

Представления за деца и много коледни изненади в кукления театър в Пловдив 

 

През целия месец 

декември Държавния 

куклен театър в Пловдив 

ще бъде вълнуващ и 

изпълнен с много 

приказни емоции! 

Малките гости ще могат 

да гледат зимната 

приказка за "Дядовата 

ръкавичка" на 11-ти 

декември - горските 

животни, бабата и 

дядото и топлата ръкавичка. Актьорите ще подарят уют и топлина с популярната история 

от Елин Пелин.  

А от 14-ти до 23-ти декември ще се играят само коледни представления! Дядо Коледа и 

Снежанка ще очакват най-нетърпеливите си малки приятели след всеки спектакъл, като 

в възможно детето Ви да получи подаръка си лично от добрия старец. 

Малките зрители могат да спечелят страхотни награди, като се включат в играта „Украси 

елхата в кукления театър“. 

Пълната програма: https://bit.ly/3oeYiNx 

 

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022: 

Цялата информация за актуалните покани можете да намерите на официалната 

страница на Министерство на туризма 

 

https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21
https://www.tourism.government.bg/bg/cat_current_tag_ym/21


 

 

 

III. Справка за генериращи пазари 

РУМЪНИЯ 

България е включена в списъка с държави от т.нар. „червена зона“ 

В периода 10 декември 2021 г. – 8 януари 2022 г. е в сила следния режим: 

I. Ако българските граждани влизат в Румъния от държава членка на ЕС, Европейското 

икономическо пространство или Конфедерация Швейцария 

1. Подлежат на 14-дневна карантина при влизане в Румъния: 

а) пристигащите от „зелена“ или „жълта“ зона, които: 

- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали 

най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация); 

- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни 

(към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на 

потвърждаване на заразяването); 

- НЕ представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди 

качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в 

Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). 

б) пристигащите от „червена“ зона (България е в тази зона!), които: 

- НЕ са ваксинирани срещу SARS-CoV-2 (до влизането в Румъния трябва да са изминали 

най-малко десет дни от завършването на пълната схема за ваксинация); 

- НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни 

(към датата на влизане в Румъния са изминали най-малко 14 дни от датата на 

потвърждаване на заразяването). 

2. Подлежат на 10-дневна карантина при влизане в Румъния: 

а) пристигащите от „червена“ зона (България е в тази зона!), които: 

 



 

 

- НЕ са ваксинирани или НЕ са били потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 

през последните 180 дни, НО представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, 

направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за пътуващите с обществен 

транспорт) или влизането в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). 

3. Изключения от точки 1 и 2: 

Не подлежат на карантина: 

- Деца на възраст до 12 години включително (без значение от коя цветова зона пристигат 

и без необходимост от тест). 

- Деца на възраст между 12 и 16 години (без значение от коя цветова зона пристигат), 

които представят отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди 

качване в превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в 

Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). 

- Лица, пристигащи от „червена“ зона, които НЕ са ваксинирани или НЕ са били 

потвърдени като заразени с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни, НО представят 

отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2, направен до 72 часа преди качване в 

превозното средство (за пътуващите с обществен транспорт) или влизането в Румъния 

(за пътуващите със собствен транспорт) И влизат в Румъния с цел престой до 3 дни (72 

часа). 

Ако същите не напуснат румънска територия до изтичане на трите дни (72 часа), чрез 

информиране на Дирекцията за обществено здраве в окръга, в който живеят или в който 

са заявили адрес при влизане в страната, ще бъдат поставени под карантина за период от 

14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на румънска територия. 

 

ПОЛША 

Задължително тестване за коронавирус 

От 15 декември всеки човек, преди да пристигне в Полша от страна извън Шенгенското 

пространство или ЕС ще трябва да се тества за COVID-19. Тестът трябва да се извърши  

 



 

 

не по-рано от 24 часа преди отпътуването. Важно е, че ваксинацията не ви освобождава 

от тестване. 

От 15 декември задължителният тест ще важи и за хора, които живеят с някой, заразен с 

COVID-19. Отново, ваксинацията няма да ви освободи от тестване. 

 

ФРАНЦИЯ 

Пътуване от България за Франция - лицата, които са напълно ваксинирани, не следва да 

представят други документи освен европейски сертификат за завършена ваксинационна 

схема и декларация за отсъствие на симптоми на заболяването. Лицата, които не са 

ваксинирани, следва да представят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен тест, 

направени в последните 24 часа преди пътуването. Лицата и от двете категории 

/ваксинирани или неваксинирани/ могат на случаен принцип да бъдат подложени на PCR 

или антигенен тест при пристигането им. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Великобритания въвежда изискване за задължителен тест за коронавирус при влизане в 

страната и за ваксинираните граждани. 

Във връзка с разпространението на новия вариант на коронавируса „Омикрон“ 

Великобритания обяви нови ограничения за пътуващите до страната граждани. 

По информация на посолството ни в Лондон от 4:00 часа сутринта във вторник, 7 

декември 2021 г., всички, които влизат в страната от държави и територии, които не са в 

червения списък (включително България), трябва да представят доказателство за 

отрицателен PCR или антигенен тест, направен не по-рано от 48 часа преди заминаване.  

Новите изисквания се отнасят и за ваксинирани пътници, както и за деца на възраст над 

12 години. 

От авиокомпаниите ще се изисква да проверяват документите за направен тест преди 

излитане, както и за попълнен формуляр за локация на пътници.  

 

 



 

 

Припомняме, че гражданите, пътуващи до Великобритания от страни, които са извън 

червения списък, каквато към момента е и България, следва да изпълнят и следните 

изисквания: 

- пътниците със завършен ваксинационен цикъл най-малко 14 дни преди пътуването 

трябва да резервират и заплатят PCR тест за COVID-19, който  да направят до втория ден 

след пристигането си и да се самоизолират до получаването на негативен резултат; 

- неваксинираните пътници трябва да резервират и заплатят PCR тестове за втория ден и 

осмия ден от пристигането си. Необходимо е те да останат под карантина за 10 дни у 

дома или на друго място, където са отседнали.   

Остава в сила изискването за попълване на формуляр за локализация на пътника рамките 

на 48 часа преди пристигането: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-

travel-uk 

 

Тестовете при пътуването до Великобритания могат да се резервират на следния линк: 

https://www.gov.uk/find-travel-test-provider  

  

Информация за въведените ограничения и изискванията за тестовете може да бъде 

намерена на следния правителствен сайт: 

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-

covid-19  

  

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с 

посолството ни в Лондон на телефони: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400 или дежурни 

телефони в извънработно време: + 442075813144; + 442075849400. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/find-travel-test-provider
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19


 

  

ИТАЛИЯ 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани: 

Режим в сила до 15 декември 2021 г.: 

Лицата, пристигащи от страните от списък „C“ (в който е включена България) трябва да 

представят един от следните „зелени сертификати“: 

1. завършен най-малко 14 дни преди пристигане в Италия ваксинационен курс срещу 

COVID-19 с една от следните ваксини: 

- Comirnaty di Pfizer-BioNtech 

- Moderna 

- Vaxzevria 

- Janssen (Johnson & Johnson) 

- ваксини, поставени в чужбина, признати от италианското законодателство /ваксини, за 

които титулярят на разрешението за търговия е същият като в Европейския съюз; 

Covishield (Serum Institute of India), произведена по лиценз на AstraZeneca; R-CoVI (R-

Pharm), произведена по лиценз на AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), 

произведени по лиценз на AstraZeneca/. 

2. преболедуване на COVID- 19 и приключил карантинен период (валиден 180 дни от 

първия позитивен тест); 

3. негативен ПСР или бърз антигенен тест, извършен до 48 часа преди влизане в страната. 

* Децата под 6-годишна възраст са освободени от задължението за представяне на 

отрицателен тест за КОВИД. Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият ги 

родител е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за 

преболедуване. 

* Лица, навършили 6-годишна възраст, следва да представят сертификат за отрицателен 

тест, а при липса на такъв подлежат на карантина, освен ако придружаващият ги родител  

 

 



 

 

е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за 

преболедуване. 

Необходима е предварителна онлайн регистрация на пътника. Формулярът може да бъде 

попълнен на следния адрес: https://app.euplf.eu.  

При непредставяне на гореизброените документи лицето подлежи на 5-дневна карантина 

и тест след изтичането й. 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани: 

От 1 декември 2021 г. до 9 януари 2022 г., при международни полети до Португалия 

всички пътници, трябва да представят: 

I. Доказателство, че са преминали тест за скрининг на инфекция с SARS-CoV-2, с 

отрицателен резултат: 

- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, 

CRISPR, SDA и др.), извършен през последните 72 часа преди качването в първата точка 

на пътуването, 

или 

- Тест за антиген (TRAg), извършен през последните 48 часа преди качването в първата 

точка на пътуването; 

II. Европейски цифров сертификат COVID, но само за: 

- TAAN - Тест за усилване на нуклеинова киселина (RT-PCR, NEAR, TMA, LAMP, HDA, 

CRISPR, SDA и др.) с отрицателен резултат, извършен през последните 72 часа преди 

качването в първата точка на пътуването; 

- Бърз тест за антиген (TRAg) с отрицателен резултат, фигуриращ в списъка на 

Европейската комисия, извършен през последните 48 часа преди качването в първата 

точка на пътуването; 

https://app.euplf.eu/


 

 

- Сертификат доказващ, че титулярят се е излекувал от SARS-CoV-2, доказано с 

положителен тест TAAN, извършен преди не по-малко от 11 и не повече от 180 дни. 

Сертификатът може да бъде представен на електронен или хартиен носител. 

При непредставяне на някой от горепосочените сертификати или тестове ще бъде 

отказано влизане в страната. 

Португалските граждани, чужденците с пребиваване в Португалия и членовете на 

техните семейства, които в нарушение на горните изисквания, са качени на борда на 

самолета, при пристигане в страната ще бъдат отведени от властите до място, където на 

направят тест и да изчакат резултата. 

В случай, че резултатът от теста е положителен, пътникът ще трябва да остане в 

карантина за период от 14 дни на място, посочено от компетентните власти, разходите за 

което са за сметка на транспортната компания, в случай, че пътникът не разполага с 

подходящо такова. 

Глобите за компаниите превозвачи при неспазване на санитарните изисквания са 

завишени драстично – от 20 000 до 40 000 евро. 

Горните изисквания не се прилагат за деца до 12 годишна възраст. 

Остава задължението за всички пътници, пристигащи по въздух на континенталната 

територия на Португалия, независимо дали като крайна дестинация или транзит, да 

попълнят формуляр, който е наличен на следния линк: 

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card 

Доказателство за попълването на формуляра трябва да се представи на контролно-

пропускателните пунктове. 

 

 

 

 

https://portugalcleanandsafe.pt/pt-pt/passenger-locator-card


 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани: 

Считано от 4-ти декември 2021 г., всички лица, навършили 16-годишна възраст и 

желаещи да пътуват до Швейцария, независимо дали са ваксинирани или преболедували 

от COVID-19, следва да представят отрицателен резултат от PCR тест за вируса SARS-

CoV-2, направен до 72 ч. преди влизането в страната. За пътниците, пристигащи в 

Швейцария от страни с разпространение на вариант на вируса SARS-CoV-2, 

предизвикващ безпокойство според стандартите на Световната здравна организация 

(Република България не попада в тази група), задължението за представяне на негативен 

PCR тест се прилага за всички на и над 6-годишна възраст. 

От изискването за представяне на отрицателно PCR изследване за COVID-19 са 

освободени следните категории лица: 

◾Лица под 16 г., освен ако не идват рискова страна (тогава извикването за тест е за деца 

от 6 годишна възраст); 

◾Лица, които допринасят за извършването на важна институционална работа съгласно 

чл. 2(1) от Закона за страната домакин от 2007 г. и могат да го докажат с потвърждение 

от ФДВнР /Федерален Департамент на външните работи/; 

◾Лица, чиято дейност а абсолютно необходима за поддържане на дипломатическите и 

консулските връзка на Швейцария и могат да го докажат с потвърждение от ФДВнР; 

◾Лица преминаващи транзит на летището, освен ако не идват от рисков регион; 

◾Лица, които могат да докажат, че пътуват по неотложни медицински причини; 

◾Лица, които могат да докажат, че поради медицински причини не могат да бъдат 

тествани за Sars-CoV-2. 

Формулярът за събиране на пътнически данни остава задължителен за всички влизащи в 

страната. Формулярът може да бъде попълнен предварително електронно през следния 

уебсайт: https://swissplf.admin.ch/formular, или на хартиен носител. От изискването за 

представяне на формуляр са освободени следните категории лица: 

- Професионалните превозвачи на пасажери и стоки; 

https://swissplf.admin.ch/formular


 

 

- Транзитно преминаващите пътници; 

- Пограничните работници; 

- Влизащите от съседни гранични страни. 

Регистрационната форма трябва да бъде попълнена най-рано 48 часа преди планираното 

пътуване. 

Отделно от това за лицата на и над 16-годишна възраст се въвежда изискване за 

извършване на втори тест за COVID-19 между 4-тия и 7-ия ден от влизането, като 

резултатът от него следва да бъде докладван на съответните кантонални власти. Това 

изследване може да бъде както PCR тест, така и бърз антигенен тест. 

 

ЧЕРНА ГОРА 

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани /PCR 

тест/антиген тест/карантина/изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника 

(Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването/Имунизационен паспорт  

От 03.12.2021 г. до 22.12.2021 г. българските граждани, които пристигат в Черна гора, 

следва да представят: 

·         удостоверение за извършена ваксинация – поставена съответна последна доза от 

ваксина срещу COVID-19, като датата на поставяне на последната доза не трябва да бъде 

по-стара от 6 месеца, или 

·         отрицателен резултат от PCR тест, не по-стар от 72 часа, считано от момента на 

влизане в Черна гора, или  

·         отрицателен резултат от бърз антигенен тест, издаден от оторизирана лаборатория 

и не по-стар от 48 часа към момента на влизане в Черна гора или 

·         положителен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест, издаден от надлежна 

лаборатория, по-стар от 10 дни, но не по-стар от 180 дни преди датата на влизане в Черна 

гора. 



 

  

Горните изисквания по отношение на документите, който следва да бъдат представени 

във връзка с COVID-19, не се прилагат за лица до 18-годишна възраст.  

 

РУСИЯ 

От 8 декември 2021 г. с постановление на Роспотребнадзор № 33 се внасят изменения в 

санитерно-епидемиологичните правила за профилактика на коронавируса. Намалява се 

срокът на действие на отрицателния ПСР тест на територията на Руската федерация 

както за руснаци, така и за влизащите в страната чуждестранни граждани от 72 часа на 

48 часа, считано от момента на сдаването на теста. 

В редица региони на Руската федерация за влизане или достъп до обществени места, 

учреждения, други обекти, за настаняване в хотели или ползване на заведения за хранене 

е необходим ПСР тест или QR код, удостоверяващ отрицателен резултат на ПСР тест.  

  

 ПОЛША 

Правила за пътници, идващи в Полша извън Европейския съюз, извън Шенгенското 

пространство и извън Турция 

Пътуващите, независимо от транспортните средства (колективни и индивидуални, както 

и преминаващи границата пеша), подлежат на 10-дневна входна карантина (и от 1 

декември: 14 дни), освен ако не отговарят на едно от следните условия : 

 са ваксинирани с пълен курс на ваксинация (ваксина, разрешена в Европейския 

съюз или включена в списъка на аналозите на ваксините, разрешени за 

територията на Република Полша от Националния институт по обществено здраве 

PZH - Национален изследователски институт), и са изминали 14 дни от 

поставянето на последната доза ваксинация (отчитано от деня след последната  

 



 

 

доза). Ваксинацията се удостоверява с цифров сертификат за COVID на ЕС или 

друг документ на полски или английски език, потвърждаващ ваксинацията. 

 са деца до 12 години, придружавани от възрастни, които са ваксинирани срещу 

COVID-19, 

 са били заразени с вируса SARS-CoV-2 (т.нар. реконвалесценти), не по-късно от 

6 месеца преди деня на преминаване на границата на Република Полша. Те трябва 

да представят документ, потвърждаващ наличието на болестта, издаден на полски 

или английски език, включително цифров сертификат за COVID на ЕС, 

 са предмет на изключенията, изброени в § 3 от Наредбата на Министерския съвет 

от 6 май 2021 г. за установяване на определени ограничения, заповеди и забрани 

във връзка с възникване на епидемия. 

Пътуващите, поставени под карантина в Полша, ще могат да направят тест, чийто 

отрицателен резултат ще ги освободи от карантина, най-рано на 8-ия ден - считано от 

деня, следващ деня на преминаване на границата. При изчисляване на 7-дневния 

карантинен период, изтичането на който дава право да се извърши на осмия ден от 

диагностичния тест - денят, в който е била прекосена границата на Република Полша, не 

се взема предвид. 

Горното задължение не се прилага за пристигащи от: 

 Държави-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Хърватия, 

Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Испания, 

Холандия, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Германия, Португалия, 

Румъния, Словакия , Словения, Швеция, Унгария и Италия, 

 4 държави извън ЕС, които принадлежат към Шенгенското пространство - 

Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, 

 от Турция, с която е сключено специално споразумение. 

Важно! Лицата, които след пристигане остават на територията на Република Полша за 

не повече от 24 часа и имат самолетен билет, потвърждаващ заминаването от  



 

 

територията на Република Полша в рамките на 24 часа, са освободени от задължението 

да преминат под карантина. 

Нови ограничения на хората на територията на Полша 

От 15 декември ще важат следните ограничения на хората: 

 колективен транспорт - макс. 75 % заетост 

 ресторанти, барове и хотели - макс. 30 % заетост от неваксинирани лица 

(увеличаване на лимита е възможно само за ваксинирани лица, проверени от 

предприемача с помощта за наличност сертификат за COVID-19) 

 кина, театри, спортни и религиозни съоръжения - макс. 30 % заетост от 

неваксинирани лица (увеличаване на лимита е възможно само за ваксинирани и 

проверени лица със сертификат за COVID-19) 

Освен това ще бъде забранено да се яде и пие в кината по време на прожекциите. 

Дистанционно обучение 

 От 20 декември 2021 г. до 9 януари 2022 г. всички ученици в началните и средните 

училища ще учат дистанционно. 

 Детските ясли и градини ще продължат да функционират без промяна. 

Затворени клубове и дискотеки 

Клубове, дискотеки и други места, отворени за танци, ще бъдат затворени от 15 декември 

до следващо нареждане. Изключение ще бъде Нова година (31.12-1.01). През тази нощ 

събитията могат да се провеждат при строг санитарен режим - макс. 100 души 

(ограничението не важи за хора, които имат сертификат за COVID-19). 

Задължително изследване за коронавирус 

От 15 декември всеки човек, преди да пристигне в Полша извън Шенгенското 

пространство, ще трябва да се тества за COVID-19. Тестът трябва да се извърши не по- 



 

 

рано от 24 часа преди отпътуването. Важно е, че ваксинацията не ви освобождава от 

тестване. 

От 15 декември задължителният тест ще важи и за хора, които живеят с някой, заразен с 

COVID-19. Отново, ваксинацията няма да ви освободи от тестване. 

 

 

 


