
BULGĀRIJA 

 

Pasažieriem jāveic Covid-19 PCR tests ne ātrāk kā 72h pirms ierašanās Bulgārijas lidostā (t.i., 

ja līdz ierašanai ir atlikušas vairāk nekā 72 stundas un jūs esat veicis testu, tas nebūs derīgs). 

Testa rezultātam ir jābūt oriģinālam, papīra veidā, angļu valodā. Informējam, ka testa 

derīguma termiņš sākas ar tā veikšanas brīdi, nevis atbildes saņemšanas brīdi! 

 

Ceļojot uz Bulgāriju, var veikt arī antigēnu testu (RAT - no mutes un deguns dobumiem), bet 

tests ir jāveic ne ātrāk kā 48h pirms ierašanās Bulgārija. Informējam, ka testa derīguma 

termiņš sākas ar tā veikšanas brīdi, nevis atbildes saņemšanas brīdi! 

 

 COVID-19 testa sertifikātam jābūt papīra formātā (drukātam vai oriģinālam) angļu valodā. 

Tajā jāietver informācija: 

 Personas vārds un uzvārds (kā ir norādīts pasē vai ID kartē) 

 Pases numurs / ID kartes numurs 

 Testa datums un laiks 

 Laboratorijas identifikācijas numurs un kontaktinformācija 

 Testa veikšanas tehnika (RAT vai PCR) un negatīvs rezultāts 

Testa veikšanas tehnika (RAT vai PCR) un pozitīvs rezultāts tiem, kuri ir izslimojuši ar COVID-

19 no 15 līdz 180 dienām pirms ierašanās Bulgārijā. 

 

TESTS NAV JĀVEIC, JA: 

 Bērniem līdz 12 gadu vecumam; 

 Personām, kura pirms ierašanās Bulgārijā var uzrādīt EU oficiāli izsniegtu 

apliecinājumu/sertifikātu (angļu valodā), ka ir pagājušas 14 un vairāk dienas pēc 

pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, var neuzrādīt negatīvu PCR vai RAT testu. 

SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas lapā https://covid19sertifikats.lv un 

sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi dodoties ceļojumā. 

 Personām, kura pirms ierašanās Bulgārijā var uzrādīt EU oficiāli izsniegtu 

apliecinājumu/sertifikātu (angļu valodā) par to, ka persona ir izslimojusi COVID-19 

pēdējo 6 mēnešu laikā, bet ne mazāk kā 14 dienas pirms ierašanās Bulgārijā, var 

neuzrādīt negatīvu PCR vai RAT testu. SVARĪGI! Sertifikātu iespējams iegūt mājas 

lapā https://covid19sertifikats.lv un sertifikātu papīra formātā (drukātu) jāņem līdzi 

dodoties ceļojumā. 

 

 



 

CEĻOTĀJU VESELĪBAS DEKLARĀCIJAS VEIDLAPA : 

 Visiem ceļotājiem, neatkarīgi no vecuma, jāaizpilda veselības deklarācijas veidlapa, 

lai ieceļotu Bulgārijā. Veidlapu prasīt aģentūrai. 

Informācija par ceļotāju veselības veidlapu: 

 Veidlapa ir jāaizpilda papīra formātā pirms ierašanās Bulgārijā, un tā ir jāuzrāda, 

atlidojot uz galamērķi. Tūristi ir personīgi atbildīgi par pareizās informācijas 

sniegšanu veidlapā! 

 Lūdzu ņemiet vērā, ka, aizpildot veidlapu, ir jānorāda tās izmitināšanas vietas adrese 

vai kūrorts un viesnīca, kurā plāno uzturēties Bulgārijā. 

 

IERODOTIES BULGĀRIJĀ: 

 Ceļotājiem izlases veidā Bulgārijas lidostā var tikt mērīta temperatūra vai veikts 

COVID-19 tests. 

 Lidostā un lidmašīnā obligāti jāvalkā sejas aizsargmaska. 

 Galamērķī slēgtās vietās, tostarp sabiedriskajā transportā, obligāti jāvalkā sejas 

aizsargmaska. 

 Sabiedriskās vietās ir prasība ieturēt 1,5–2 metru distanci ar citiem cilvēkiem. 

 

 

 


