
 

 

  

Теми на брой 4: 

 Цифров сертификат на ЕС 

 Правила за влизане в Бълагрия с цел 

туризъм 

 Статистически данни  

 Информация за генериращите пазари 

 Рекламни и комуникационни инициативи 

 

 

Дестинация България 

„Безопасно лято 2021“ 

 

I. Цифров сертификат на ЕС за COVID.  

От 01 юли 2021 г. влезе в сила новият Цифров сертификат на ЕС за COVID, с който се улеснява 

безопасното, свободно движение на граждани в Съюза по време на пандемията от COVID-19. 

Той обхваща и граждани на трети страни, които влизат в Общността. Тези граждани трябва да 

предоставят съвместими удостоверения с Цифровия сертификат на ЕС за COVID. Единният 

цифров сертификат се издава от Националната здравно-информационна система. Сертификатът 

удостоверява, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-19, има отрицателен резултат от тест 

или е преболедувало инфекцията. При документа за наличие на отрицателен тест е описан вида 

на теста, датата на тестване, резултатите, производителя, лабораторията, която е извършила 

теста, а сертификатът за преболедуване включва информация за датата на първия положителен 

тест за 
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COVID-19. Освен в хартиен вариант, цифровата версия може да се съхранява на мобилно 

устройство. И при двете версии е налице QR код, който съдържа съществената информация, 

както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата. При проверка на 

сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът. Личните данни на собственика на 

сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на 

цифровия подпис. 

Според изискванията на ЕК валидността на сертификата за преболедуване е не повече от 180 

дни след първия положителен тест. При пътуване притежателят на цифров сертификат на ЕС за 

COVID по принцип трябва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение. 

 

II. Влизане в Република България с цел туризъм 

Съгласна Заповед РД-01-547/30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването влизането в 

Република България от 01 юли 2021 г. се извършва съобразно оценка на разпространението на 

COVID-19 в съответните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.   

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са: 

- 14-дневна заболеваемост; 

- седмична положителност на проведените лабораторни изследвания; 

- ниво на изследване в държавата; 

- идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ   

„безпокойство“; 

- липса на достатъчно информация. 

Цветовите зони са, както следва: 

- Зелена зона; 

- Оранжева зона; 

- Червена зона. 

 

Вариант № 1:  Мерки за лица, пристигащи от държави членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация 

Швейцария, съобразно цветовите зони: 

Попадащи държави в Зелена зона 
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 Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров 

COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на 

аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. В 

случай, че не предостави такъв лицето се поставя под карантина за 10 дни в дома или в друго 

място за настаняване, в което е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от 

директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-

директор. Карантината може да бъде отменена при предоставяне по електронна поща на 

документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията 

на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 

или от бърз антигенен тест, посочени в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя 

в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното 

изследване. 

Попадащи държави в Оранжева зона: 

 Лицата се допускат на територията на страната само при представяне на валиден 

цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено 

изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID 

сертификат на ЕС. При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви 

зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест. 

Попадащи държави в Червена зона: 

 Лицата не се допускат на територията на страната. 

Вариант № 2 Мерки за лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация 

Швейцария: 

 Всички лица, пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария 

и не попадащи в Червена зона, се считат за пристигащи от оранжеви зони и се допускат на 

територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, 

съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

За деца до навършване на 12-годишна възраст не е необходимо да представят документи 

за COVID-19. 
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Лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност за 

свободно преминаване на реципрочна основа не е необходимо да представят документи 

за COVID-19. Към настоящия момент това са Румъния и Чехия. 

 

III. Статистически данни 

Справка за броя на туристите в местата за настаняване – водещи общини (източник ЕСТИ)- 

данните са само съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период, 

който е 2 седмици (от 31 май 2021 г. понеделник до 13 юни 2021 г неделя.)  

Избрани общини  Български 
туристи  

Чуждестранни 
туристи  

Туристи – общо  

Несебър 11 117 17 026 28 143 

Варна 11 614 13 968 25 582 

Столична 13 214 11 436 24 650 

Велинград 9 458 356 9 814 

Пловдив 7 123 1 842 8 965 

Балчик 4 012 4 560 8 572 

Бургас 5 816 1 017 6 833 

Хисаря 5 587 157 5 744 

Велико Търново 4 661 887 5 548 

Сандански 4 503 399 4 902 

Самоков 4 299 313 4 612 

Стара Загора 3 988 408 4 396 

Банско 3 891 429 4 320 

Созопол 3 589 625 4 214 

Приморско 3 298 627 3 925 

Царево 3 255 560 3 815 

Поморие 2 530 788 3 318 

Смолян и Чепеларе  3 776 54 3 830 
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Справка за броя на туристите в местата за настаняване – водещи пазари (източник ЕСТИ)- 

данните са само съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период 

Период 2 седмици (от 31 май 2021 г. понеделник до 13 юни 2021 г неделя). 

 

 Пренощували туристи  

Общо Над 236 хил.  

Водещи пазари   

България Над 170 хил.  

Румъния 16 699 

Украйна 9 835 

Полша 6 613 

Израел 3 457 

Молдова 3 180 

Турция 2 934 

Германия 2 773 

Чехия 2 656 

Франция 1 882 

Гърция 1 238 

Русия 1 197 

САЩ 1 195 

Италия 1 165 

Сърбия 933 

Северна Македония 878 

Русе 2 468 727 3 195 

Разлог 2 950 170 3 120 

Павел баня 2 806 72 2 878 

Троян 2 618 41 2 659 
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Великобритания 832 

Испания 792 

Албания 549 

Естония 504 

Австрия 469 

Нидерландия 448 

Литва 399 

Португалия 375 

Унгария 355 

Белгия 336 

Швейцария 296 

Словакия 282 

 

Данни броя на туристите в местата за настаняване във водещи общини по пазари 

(източник ЕСТИ) 

Условие за включване в справката е общината да има над хиляда чуждестранни туристи през 

разглеждания период съгласно справка 1. 

Данните са само съобразно нанесените и обработените данни в рамките на посочения период. 

Период 2 седмици (от 31 май 2021 г. понеделник до 13 юни 2021 г. неделя.). 

Случаите, в които има между 0 и 49 туриста, са отбелязани с под 50  

  Община 
Балчик 

Община 
Бургас 

Община 
Варна 

Община 
Несебър 

Община 
Пловдив 

Община  
Столична 

Общо  8 572 6 833 25 582 28 143 8 965 24 650 

Избрани 
пазари  

      

България 4 012 5 816 11 614 11 117 7 123 13 214 

Румъния 2 619 122 5 799 3 705 114 792 

Украйна 1 130 109 1 322 4 146 68 535 

Молдова 228 под 50  784 1 828 под 50  184 

Франция 143 под 50  257 126 127 765 

Чехия 99 под 50  433 989 под 50  125 

Германия 77 59 782 278 115 844 
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Полша под 50  67 1 389 3 688 под 50  299 

Русия под 50  под 50  195 96 под 50  404 

Великобритания под 50  под 50  84 93 50 339 

Нидерландия под 50  под 50  78 под 50  под 50  161 

Словакия под 50  под 50  52 56 под 50  под 50  

Италия под 50  под 50  115 под 50  117 555 

Турция под 50  161 118 под 50  396 539 

Унгария под 50  под 50  52 81 под 50  89 

Швейцария под 50  под 50  61 под 50  под 50  107 

Дания под 50  под 50  под 50  под 50  под 50  76 

Испания под 50  под 50  81 50 61 404 

Гърция под 50  под 50  99 под 50  90 616 

Норвегия под 50  под 50  под 50  под 50  под 50  под 50  

Белгия под 50  под 50  53 под 50  под 50  123 

Сърбия под 50  под 50  под 50  86 77 366 

Израел под 50  под 50  1 219 692 89 1 023 

Австрия под 50  под 50  105 под 50  под 50  205 

Швеция под 50  под 50  под 50  под 50  под 50  90 

 

IV. Информация за генериращи пазари 

 

РУСИЯ 

С обнародвано на 30 юни 2021 г. Разпореждане на Правителството на Руската федерация 

№1745-р от 28 юни 2021 г.  са внесени изменения в Разпореждането на Правителството на 

Руската федерация от 16 март 2020 г., съгласно които на територията на Руската федерация се 

разрешава влизане на граждани на 10 държави, сред които и България. 

Пресичането на руската граница се разрешава през въздушните пунктове за преминаване от 

своите държави. 

Разпореждането е публикувано на Портала за юридическа информация.  
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http://publication.pravo.gov.ru/Search/Period/government?type=daily  

КИПЪР 

Считано от 24.06.2021 г. условията за пътуване до Република Кипър за български граждани са, 

както следва: 

- да си направят онлайн регистрация в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy; 

- в рамките на 48 часа преди планирания полет за Република Кипър да попълнят и изпратят на 

кипърските власти наличния в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy формуляр, в който 

да отразят личните си данни и цялата необходима за влизане в страната информация; 

-да получат отговор от кипърските власти на посочения от българските граждани електронен 

адрес за кореспонденция с разрешение за влизане в Република Кипър.  

Българските граждани, които са ваксинирани и разполагат със съответния сертификат за 

ваксиниране, ще бъдат допускани до територията на Р. Кипър, ако отговарят на следните 

условия: 

В рамките на 48 часа преди планирания полет за Република Кипър да са попълнили и изпратили 

на кипърските власти наличния в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy формуляр, в 

който са отразили личните си данни и цялата необходима за влизане в страната информация, 

като са приложили копие от съответния сертификат за ваксиниране. 

Да са получили отговор от кипърските власти на посочения от българските граждани електронен 

адрес за кореспонденция с разрешение за влизане в Република Кипър 

Изискването за прилагане на копие от съответния сертификат за ваксиниране се дължи на 

обстоятелството, че българските граждани, които са ваксинирани, няма да подлежат на 

карантина в Р. Кипър, дори в случай, че са били в близък контакт със заразен от вируса на Ковид 

в страната.  

След пристигането им на територията на Р. Кипър, тази категория български граждани са длъжни 

да спазват съответните действащи здравни протоколи. 

ШВЕЦИЯ 

От 1 юли 2021 г. е в сила изискване при влизане в Швеция да се представя един от следните три 

документа: 

- отрицателен резултат от тест за текуща инфекция от COVID-19, направен през последните 48 

часа. Признават се четири вида тестове – PCR тестове, бързи антигенни тестове, LAMP-тестове 

и ТМА-тестове. Сертификатът трябва да бъде на английски, шведски, датски или норвежки език. 

- Сертификат за завършен пълен цикъл на ваксинация. 

- Сертификат за преболедуване от COVID-19 през последните не повече от шест месеца. 
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НОРВЕГИЯ 

При пътуване до Норвегия се изисква: 

1. Попълване на регистрационен формуляр преди пътуване в рамките на 72 часа преди 

пристигането си в страната; 

2. Представяне на резултат от отрицателен тест за коронавирус, взет до 24 часа преди 

отпътуване;  

Изключение от това изискване се прави за лица с пълен цикъл на ваксиниране и 

преболедувалите COVID-19 през последните 6 месеца, деца под 12 г. възраст, транзитно 

преминаващите, работещите в сектори с критична функция за обществото; ежедневно 

пътуващите с цел работа от Швеция и Финландия.   

3. Преминаване на повторен корона-тест на граничния пункт при влизане в Норвегия; 

Изключение се прави за лицата с жизненоважни функции в обществото и лица с пълен цикъл на 

ваксиниране и преболедували COVID-19 през последните 6 месеца, които могат да докажат това 

със сертификат, разпознаваем от системата за верификация на ЕС. 

4. Следване на задължителна 10-дневна карантина. 

Пристигащите в Норвегия от страни с червен рисков индекс подлежат на 10 дневна задължителна 

карантина. Критериите за определяне на цветови рисков индекс в Норвегия не отговарят на тези, 

приети в ЕС. Очаква се след 5 юли 2021 г. Норвегия да започне да прилага общоевропейската 

система за определяне на цветови зони. 

Хората с пълен цикъл на ваксинация за COVID-19, както и тези, които през последните 6 месеца 

са преболедували COVID-19, ще бъдат освободени от карантина при влизане в Норвегия. 

Необходимо е пътуващите да могат да докажат ваксиниране или преболедуване по безспорен 

начин с QR-код. 

Получилите първа доза от ваксината, от което са минали от 3 до 15 седмици, ще бъдат поставяни 

в карантина при завръщане от чужбина, от която могат да се освободят след негативен резултат 

от PCR-тест, направен най-рано на третия ден от пристигането в Норвегия. Това важи и за деца 

и младежи на възраст до 18 г. 

ДАНИЯ 

Новите ограничителни мерки за влизане в Дания, които са в сила от 26 юни 2021 г., са различни 

и зависят от това дали държавата, от която идват чуждите граждани, попада в категорията 

„зелен“, „жълт“, „оранжев“ или „червен“ код. 

България е включена в категорията „зелен“ код. 
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Датските граждани и чуждите граждани с постоянно пребиваване в страната, които пътуват за 

Дания от страни, включени в категория „зелен“ код, са освободени от изискването да представят 

негативен тест за COVID-19 преди и след пристигане на датска територия. 

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. 

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. 

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. 

1. Българските граждани могат да подават лично, по електронен път и с приложени документи 

удостоверяващи основанието за влизане в Унгария, заявление за разрешение по изключение за 

влизане в Унгария на интернет страницата на унгарската полиция - WWW.POLICE.HU. 

Заявлението може да се подава на унгарски или английски език. 

2. Следните категории могат да влязат в Унгария без да подлежат на ограничения: 

- тези, които преминават границата в товарен трафик; 

- лица, притежаващи дипломатически или служебен паспорт или служебен паспорт за моряци; 

- лица, представящи при влизане личен паспорт или друг документ за пътуване с цел официално 

посещение (целта на официалното посещение се доказва с документи); 

- бизнес пътуващи при представяне на следния сертификат удостоверяващ необходимостта от 

влизане в Унгария - IGAZOLÁS ÜZLETI VAGY GAZDASÁGI CÉLÚ BEUTAZÁSHOZ - CERTIFICATE 

FOR BUSINESS TRAVELLERS.PDF  

Възможни изискуеми документи: 

Сертификат за пълно ваксиниране. 

PCR тест – не по стар от 72 часа. 
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Антигенен тест – не по стар от 48 часа. 

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  

СЛОВАКИЯ 

От 14 юни т.г. лица от така наречените страни в зелена зона, в която е и България, които имат 

негативен тест за COVID-19 в чужбина, са освободени от задължителна карантина при 

пристигането им в Словакия. Задължителната 14-дневна домашна изолация не се отнася за 

хората от страните в зеления списък с отрицателни RT-PCR тестове не по-стари от 72 часа или 

отрицателни антигенни тестове не по-стари от 24 часа, при условие че антигенният тест е бил 

направен Словакия или съседна държава. Същото освобождаване се прилага за ваксинираните 

лица, ако са получили първата си доза преди минимум 21 дни или тези, които са преболедували 

COVID-19 преди не повече от 180 дни. 

Задължителната 14-дневна домашна изолация не се отнася за лицата от страните в зеления 

списък с отрицателни RT-PCR тестове не по-стари от 72 часа или отрицателни антигенни тестове 

не по-стари от 24 часа, при условие че антигенният тест е бил направен Словакия или съседна 

държава. Същото освобождаване ще се прилага за ваксинираните лица, ако са получили първата 

си доза преди минимум 21 дни или тези, които са преболедували COVID-19 преди не повече от 

180 дни. 

Транзитното преминаване през територията на СР е свободно за лица, които пътуват към или от 

страната, в която имат разрешително за пребиваване или страната, на която са  граждани. 

Транзитът е в рамките на 8 часа без спиране, с изключение за зареждане с гориво. За транзитно 

преминаване не е необходим PCR или антигенен тест. Транзитът през страни от червена и черна 

зона без спиране (освен спирките за зареждане) не се класифицира като посещение.  

Всички ГКПП със съседните държави – Полша, Унгария, Украйна, Австрия и Чехия са отворени. 

Възможни са всички маршрути за завръщане в България. Полицията проверява за спазването на 
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задълженията на границата.  По въздух остава варианта за прибиране през летище Виена с 

„Bulgaria air“ или Австрийските авиолинии до София.  

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. 

Детайлна информация за съдържанието на документите можете да откриете на: 

https://coronavirus.bg/bg/1014 

ЧЕХИЯ 

На територията на Република България могат да влизат, без да е необходимо да представят 

документ граждани на Чешката република и български граждани, пристигащи от Чешката 

република могат да влизат.  

Считано от 22 юни 2021 г. България е в списъка на страните с нисък риск от заразяване с COVID-

19 („зелен списък“) и от тази дата пристигащите или завръщащите се от България могат да влизат 

на територията на Чешката република без каквито и да е ограничения или допълнителни 

изисквания. 

 

V. Рекламни и комуникационни инициативи 

 
Репортажи на снимачния екип от чешката телевизия „TV Nova“, заснети при посещението им в 

страната ни, в рамките на организиран от Министерство на туризма журналистически тур, може 

да видите на линковете по-долу: 

22 юни: https://tn.nova.cz/clanek/dovolena-a-leto-v-bulharsku-v-praxi-reporter-testuje-cestu-jidlo-i-pobyty.html  

https://tn.nova.cz/clanek/dovolena-a-leto-v-bulharsku-v-praxi-reporter-testuje-cestu-jidlo-i-pobyty.html
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 © TV Nova Jan Zálužský 

23 юни, Албена: https://tn.nova.cz/clanek/kolik-date-v-bulharsku-za-jidlo-reporter-se-zameril-i-na-dalsi-

ceny.html  

 

© TV Nova Jan Zálužský  

26 юни, Златни пясъци и Св. Св. Константин и 

Елена: https://tn.nova.cz/clanek/reporter-prosel-nejstarsi-
 

© TV Nova Jan Zálužský 

https://tn.nova.cz/clanek/kolik-date-v-bulharsku-za-jidlo-reporter-se-zameril-i-na-dalsi-ceny.html
https://tn.nova.cz/clanek/kolik-date-v-bulharsku-za-jidlo-reporter-se-zameril-i-na-dalsi-ceny.html
https://tn.nova.cz/clanek/reporter-prosel-nejstarsi-bulharske-letovisko-zkusil-lazne-i-sladkosti.html
https://tn.nova.cz/clanek/dovolena-a-leto-v-bulharsku-v-praxi-reporter-testuje-cestu-jidlo-i-pobyty.html
https://tn.nova.cz/clanek/kolik-date-v-bulharsku-za-jidlo-reporter-se-zameril-i-na-dalsi-ceny.html
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bulharske-letovisko-zkusil-lazne-i-sladkosti.html 

 

27 юни, Несебър и фолклорна вечер: https://tn.nova.cz/clanek/anticke-pamatky-tanec-i-cesi-reporter-prosel-

perlu-cerneho-more.html 

 

 

© TV Nova Jan Zálužský 

Журналисти от водещи руски медии пристигат в България на 02 юли 2021 г.  Те са от Московский 

комсомолец, 100 дорог, RATA News, Высокий полет, TTG Russia, Profi.Travel, Travel Russia News. 

В рамките на 7 дни журналистите ще се запознаят с възможностите за летен отдих в страната ни, 

съчетан със СПА и културен туризъм. В програмата на тура са включени туристически обекти от 

Северното и Южното Черноморие като остров Света Анастасия, Созопол, Поморие, Несебър, 

Калиакра и Балчик, но също така и първата българска столица Плиска и Дворът на кирилицата. 

https://tn.nova.cz/clanek/reporter-prosel-nejstarsi-bulharske-letovisko-zkusil-lazne-i-sladkosti.html
https://tn.nova.cz/clanek/anticke-pamatky-tanec-i-cesi-reporter-prosel-perlu-cerneho-more.html
https://tn.nova.cz/clanek/anticke-pamatky-tanec-i-cesi-reporter-prosel-perlu-cerneho-more.html
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За представителите на руските медии е предвидено и запознаване с ритуала Нестинарство, 

участие във въстановка на тракийски боеве и дегустация на български вина. В същия период и 

снимачен екип на популярното в Русия и сред световната рускоезична публика телевизионно 

предаване на Първи канал на Руската телевизия „Непутевые заметки“ ще заснема филм, който 

ще представи пред руските туристи България като място за безопасен и укрепващ здравето 

отдих. 

В дните от 2 до 4 юли в Бургас ще се проведе „Ретро уикенд парад“ и ще върнем времето назад 

и ще си припомним онези любими моменти, мелодии, облекла и автомобили, които сякаш до 

вчера бяха на мода!  

https://www.burgas.bg/bg/events/view/2418/  

 

https://www.burgas.bg/bg/events/view/2418/

