
Формуляр „Намиране на пътник“ от агенцията Публично здраве 
 
Преди да пътувате до или през Обединеното кралство, трябва да попълните 
този формуляр. Прочетете за новите правила, прилагани на границата на 
Обединеното кралство, и проверете дали сте освободени от това задължение. 
 
Ще използваме информацията, която предоставите, за да се свържем с Вас, ако 
за пътник от Вашия полет, кораб или влак се получи положителен резултат от 
тест за коронавирус (COVID-19). 
 
Всеки пътник, пътуващ като част от група, трябва да попълни отделен 
формуляр. Ако пътувате с лице на възраст под 18 години, за него/нея не е 
необходим отделен формуляр, при условие че Вие: 
 

 ще пристигнете и отпътувате заедно 
 ще пребивавате на същия адрес в Обединеното кралство 
 ще добавите данните за него/нея във Вашия формуляр 

 
Преди да започнете, ще са Ви необходими: 
 

 Вашата паспортна информация 
 данни за Вашето пътуване, включително часове и дати 
 адресът, където ще пребивавате в Обединеното кралство (ако е 

приложимо) 
 
Не можете да подадете този формуляр до 48 часа преди часа на пристигането 
Ви в Обединеното кралство. 
 
Можете да запазите информацията си и да попълните формуляра по-късно. При 
неактивност за 25 минути ще се извърши автоматично излизане от системата. 
Ако не се върнете към този формуляр в рамките на 7 дни, информацията Ви ще 
бъде изтрита. 
 
Информацията, която предоставите, ще се използва от Министерството на 
вътрешните работи (Home Office) и агенцията Публично здраве в Англия (Public 
Health England), както е описано в правилата за поверителност. 
 

Регистрирайте имейл адрес 
 
Въведете имейл адрес и парола, за да можете да запазите отговорите си. След 
това ще Ви бъде изпратена по имейл уникална връзка, за да можете да влезете 
отново в заявлението си по-късно, ако е необходимо. 
 
По време на попълване на заявлението, можете да изберете опцията 'Return to 
this application later' (Връщане към заявлението по-късно), за да можем да 
изпратим отново връзката към последно запазеното Ви заявление. 
 
Паролата трябва да е с 8 знака или по-дълга, както и да включва буква и цифра 
или символ. 
 
Ако нямате имейл адрес, използвайте следния имейл адрес: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Данните Ви няма да бъдат съхранени на този адрес. 
 

За кого е този формуляр? 
 
Попълвате ли този формуляр за някой друг? 
 

Вашият телефонен номер 
 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


Предоставете Вашия телефонен номер  
 
Включете само цифри, а за международни номера включете кода на държавата. 
Ще можете да добавите всякакви допълнителни телефонни номера, след като 
щракнете върху 'Save and continue' (Запазване и продължаване). 
 
Къде използвате този телефонен номер? Можете да изберете повече от една 
опция 
 
Изберете дали това е Вашият домашен, мобилен или служебен телефонен 
номер. Можете да изберете повече от една опция 
 

Някакви други телефонни номера 
 
Имате ли някакви други телефонни номера? 
 

Свързване с Вас по телефона 
 
Възможно ли Ви е да се свързваме с Вас по телефона? 
 

Вашето име 
 
Въведете Вашето име, както е изписано в текущия Ви паспорт или документ за 
пътуване.  
 
Вашето кръщелно име обикновено е Вашето собствено име. Вашето фамилно 
име е фамилията, която е същата за Вашето семейство. Ако имате презиме, 
включете го с Вашето кръщелно име. Ако Вашето име включва наставка (напр. 
„младши“), включете я с кръщелното си име. Ако имате бащино име, включете 
го с Вашето кръщелно име. Трябва да предоставите всички Ваши кръщелни 
имена. 
 

Някакви други имена 
 
В допълнение към имената, които вече сте предоставили, използвате ли сега 
или използвали ли сте някога друго име?  
 
Трябва да предоставите всички Ваши имена. Например ако сте променили 
името след сключване на брак или имате различно име, което използвате за 
професионални цели. 
 

Вашите планове на пътуване 
 
Кога планирате да пристигнете в Обединеното кралство? (Например, 24 6 2020) 
 
В колко часа ще пристигнете? (Например, 14:30) 
 
Кога планирате да напуснете Обединеното кралство? (незадължително) 
 

Вашият пол 
 
Какъв е Вашият пол? 
 

Вашата дата на раждане 
 
Въведете Вашата дата на раждане 
 

Вашият домашен адрес 
 



Въведете Вашия домашен адрес 
 

Вашият паспорт 
 
Трябва да използвате Вашия паспорт или документи за пътуване, за да 
попълнете този раздел. 
 
Издаващ орган 
 
Във Вашия паспорт или документ за пътуване това може да е посочено като 
„държава на издаване“ или „място на издаване“. 
 
Въведете датата във формат „ДД ММ ГГГГ“ 
 

Пребиваване в Обединеното кралство 
 
Преминавате ли през граничен контрол в Обединеното кралство? 
 

Подробности за пристигането Ви в Обединеното кралство 
 
Въведете подробности за Вашето пристигане  
 

Пътуване като част от организирана група 
 
Ще пътувате ли до Обединеното кралство като част от организирана група?  
 
Това включва туристически компании или спортни, работни или учебни групи. 
 

Хора, с които пътувате 
 
Пътувате ли до Обединеното кралство с лице на възраст под 18 години, което 
ще включите в този формуляр?  
 
За него/нея не е необходим отделен формуляр, ако ще пътувате заедно и ще 
пребивавате на същите адреси. 
 

Освобождаване от задължението за самоизолация 
 
Освободени ли сте от задължението за самоизолация за първите 14 дни от 
престоя Ви в Обединеното кралство? 
 

Където ще пребивавате 
 
Знаете ли къде ще пребивавате през първите 14 дни в Обединеното кралство? 
 

Настаняване в Обединеното кралство 
 
При кого планирате да отседнете в Обединеното кралство? Ако ще отседнете 
при приятели, роднини или в дома на друго лице, предоставете 
неговото/нейното пълно име. 
 
На какъв адрес ще пребивавате през първите 14 дни в Обединеното кралство? 
 
Кога ще пристигнете там? (Например, 24 6 2020) 
 
Кога ще напуснете адреса? (Например, 24 6 2020) 
 

Други места на пребиваване в Обединеното кралство 
 



Ще пребивавате ли някъде другаде през първите 14 дни в Обединеното 
кралство? 
 

Контакт при спешни случаи 
 
Ще използваме тези данни, ако за друг пътник се получи положителен резултат 
от тест за коронавирус и не сме успели да се свържем с Вас директно. 
 

Проверете отговорите си 
 
Проверете информацията по-долу, преди да продължите към следващия 
раздел. 
 

Декларация 
 
Декларирам, че: 
 

 ще пристигна в Обединеното кралство в рамките на следващите 48 часа 
 информацията, която съм въвел(а) в този формуляр, е правилна 

 


