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КОПИЕ:
ГЛ. КОМИСАР ДЕЯН МОЛЛОВ
ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
Относно: Влизане в страната на лица за придобиване на българско гражданство,
чуждестранни ученици, студенти и докторанти от държава в „червена зона“
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка със зачестили запитвания относно условията за допускане в страната
на лица от държави в „Червена зона“ за придобиване на българско гражданство и
започващата нова учебна година в училищата и висшите училища и съгласно Заповед №
РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, изменена със Заповед № РД01-767/10.09.2021 г., даваме следните указания:
Обръщаме внимание, че продължава да е в сила разпоредбата на т. I, 5.6. от
Заповедта, според която на територията на страната се допускат, без да е необходимо да
представят документи за COVID-19, лица, които са ученици, студенти и докторанти,
които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република
Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично
до Република България с цел обучение, както и ученици, студенти и докторанти, които
живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до
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Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна
Македония и Румъния с цел обучение.
При необходимост от влизане в страната за подаване на молба за придобиване на
българско гражданство, за явяване на покана за интервю в Министерството на
правосъдието, при изискване за лично присъствие на кандидата в някоя от
администрациите, свързани с процедурата, следва да бъде представен на граничните
власти поименен документ, удостоверяващ тази необходимост, издаден от съответната
институция.
По отношение на чуждестранните ученици, студенти и докторанти, и поспециално тези, които за първа година ще пребивават в Република България, обръщаме
внимание, че те също следва да представят поименен документ от съответното учебно
заведение за приемането и записването им. като се допуска лицето да бъде съпровождано
от един пълнолетен придружител.
Съгласно Заповедта всички лица, пристигащи от „Червена зона“, се допускат на
територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС
за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с
отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по
метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден
цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ
същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване.
В случаите, когато лицата са под възрастта за ваксиниране, същите се допускат
при представяне само на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19,
удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или
аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС
за изследване.
В случай, че не се представят изискуемите документи, лицата се поставят под
карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено,
че ще пребивават, с предписание, издадено от директора на съответната регионална
здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.
Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени
издаденото предписание за поставяне под карантина на децата, които са български
граждани или лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване на територията на Република България, при предоставяне по електронна

поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането
в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на
COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа,
показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.
С оглед правилно прилагане на разпоредбите на заповедите на министъра на
здравеопазването, моля за надлежно запознаване на екипите, осъществяващи граничен
здравен контрол, с въведените правила и при необходимост провеждане на периодичен
инструктаж.
С уважение,
14.9.2021 г .
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