
Считано от 16 март се прилагат следните ограничения за влизане и излизане от територията на 
Република Казахстан: 

1) По време на извънредното положение се въвежда ограничение за влизане или излизане през 
държавната граница на граждани на Република Казахстан и на чужденци, с изключение на:  

• граждани на Република Казахстан - при завръщането си в Република Казахстан, които преди това 
са били отпътували към чужда държава; 

• граждани на Република Казахстан, пътуващи в чужбина за лечение, след представяне на 
потвърждаващи документи на лечебните заведения; 

• чужденци – при напускане на Казахстан, които преди време са били пристигнали на територията 
на Република Казахстан; 

• персонала на дипломатическата служба на Р. Казахстан и на чуждестранните държави  в Р. 
Казахстан, и на членове на техните семейства, както и членовете на делегациите на чужди 
държави и международни организации, пристигащи в Казахстан по покана на Министерството 
на външните работи на Република Казахстан; 

• членове на влакови и локомотивни състави, екипажи на самолети и морски съдове; 
• обслужващия персонал на чуждестранните трансгранични структури на територията на 

Република Казахстан и обслужващия персонал на трансграничните структури на Казахстан, 
намиращи се на територията на съседни държави; 

• чужденци, пътуващи с транзитни пътнически влакове, заминаващи и пътуващи по съответния 
маршрут преди въвеждането на ограниченията (до 08:00 ч. на 16 март 2020 г.); 

• чужденци (лица без гражданство), притежаващи разрешения за пребиваване на територията на 
Република Казахстан; 

• чужденци, които са членове на семейства на граждани на Република Казахстан (при условие на 
потвърждаване на факта на роднинските връзки – съпруг(а), техните родители и деца). 

2) Спиране на преминаването на местните жители през пропускателните пунктове на казахстанско-
руската държавна граница, функциониращи в съответствие със Споразумението между правителството на 
Република Казахстан и правителството на Руската федерация относно процедурата за преминаване на 
казахстанско-руската държавна граница от жители на граничните територии на Република Казахстан и 
Руската федерация, с изключение на случаите за кандидатстване за спешна медицинска помощ на гражданите 
на страните. 

 
С Указ № 285 от 15 март т.г. на казахстанския държавен глава К.Ж. Токаев е обявено извънредно 
положение на територията на Република Казахстан, което ще действа в периода от 16 март до 15 април 
т.г. В посочения период се установяват ограничения за влизане на територията на Република Казахстан, както 
и за излизане от нейната територия на всички видове транспортни средства, с изключение на персонала на 
дипломатическата служба на Република Казахстан и на чуждите държави, както и на членове на делегации на 
международни организации, пътуващи до Република Казахстан по покана на Министерството на външните 
работи на Република Казахстан. 
 
I. ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 

Считано от 16.03.2020 г. са преустановени 49 редовни международни полета седмично и е 
намален броят на изпълнявани 84 международни полета седмично, както следва: 
Преустановени са: 

- всички редовни полети между Република Казахстан и Китайска народна република (34 полета седмично); 
- всички редовни полети между Република Казахстан и Иран по маршрута Техеран – Алмати («Mahan Air», 

1 полет седмично), 
- редовният полет Нур-Султан – Баку (3 полета седмично); 
- 7 редовни полета по маршрута Франкфурт – Алмати («Lufthansa», 4 пъти седмично) и Франкфурт – Алмати 

– Нур-Султан («Lufthansa», 3 пъти седмично) до 24 април т.г.; 
- всички редовни полети между Република Казахстан и Франция по маршрута Нур-Султан – Париж («Еър 

Астана», 2 полета седмично). 
 

Съкратен е броят на: 
- 6 полета между Казахстан и Южна Корея («Еър Астана»: Алмати – Сеул, от 5 на 1 и Нур-Султан – Сеул, от 2 

на 1; «Asiana Airlines»: Алмати – Сеул, от 2 на 1); 
- 9 полета седмично между Казахстан и Азербайджан («Еър Астана»: Алмати – Баку, от 3 на 1 полет 

седмично; «SCAT»: Актау – Баку, от 7 на 1; «Azerbaijan Airlines»: Баку – Алмати, от 2 на 1); 
- между Казахстан и Япония е съкратен броят на полетите от 2 на 1 полета седмично по маршрута Нур-

Султан – Токио («SCAT»). 



 
Считано от 16 март т.г. се съкращават 68 редовни полета седмично на казахстански (Еър Астана, 

SCAT) и чуждестранни (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Fly Dubai, Etihad Airways, Air Arabia, Wizz Air, LOT Polish 
Airlines, Белавиа) авиопревозвачи по следните направления:  Германия, Великобритания, Холандия, 
Турция, Украйна, Беларус, ОАЕ, Грузия, Индия, Унгария, Чехия, Полша. Преустановени са 2 редовни полета 
седмично на авиокомпания SCAT: Нур-Султан – Анталия, Алмати – Анталия). 

Във връзка с преустановяване на посочените полети, на авиокомпаниите се препоръчва да оформят връщането 
на билетите в пълен обем и без неустойки за пътниците. За оформяне връщането на самолетните билети пътниците следва 
да се обърнат с конкретни молби местопридобиване на своите билети.  

Ограничаването на полетите на авиокомпаниите до страни с високи нива на разпространение на коронавируса 
имат временен характер и при подобряване на положението във връзка с разпространението на вируса, редовните полети 
между страните ще бъдат възстановени.  
Пътниците могат да се обръщат по всички въпроси към авиокомпаниите на следните телефонни номера: 

«Turkish Airlines»: +7 7172 570849, +7 727 3333849, от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 18.00 ч.; 
«Белавиа»: +7 7172 320241, от 09.00 ч. до 19.00 ч.; 
«Fly Dubai»: +7 800 070 2833, (обажданията от мобилен телефон са безплатни), денонощно; 
«Etihad Airways»: +7 800 5556248, денонощно; 
«Pegasus Airlines»: +7 705 5558444, денонощно; 
«Lufthansa»: 7 727 3335025, от 10.00 ч. до 21.00 ч., в почивните дни от 11.30 ч. до 20.00 ч.; 
«Uzbekistan Airways»: +998 78 140 02 00, от 08.00 ч. до 20.00 ч.; 
 «Wizz Air»: +36 16777136, денонощно; 
«Еър Астана»: +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, денонощно; 
«SCAT»: +7 7252 998880, денонощно; 
«Авиациона администрация на Казахстан»: +7 7172 64 58 40, +7 7172 64 58 41, денонощно. 

 
II. МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН/АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ 

ВАЖНО! За да се осигури непрекъсната доставка на хранителни продукти, потребителски стоки 
и медицински стоки и консумативи, международният автомобилен превоз на стоки и пощенски пратки 
и техният транзит не са ограничени. В същото време, превозвачите (шофьорите) трябва стриктно да спазват 
установените карантинни и санитарно-епидемиологични стандарти при осъществяването на международен 
автомобилен превоз на стоки. Информация относно тези стандарти може да бъде намерена на уебсайта на 
Министерството на индустрията и инфраструктурното развитие на РК 
(https://beta.egov.kz/memleket/entities/miid/press/news/1?lang=ru). 

Считано от 16 март т.г. редовният автобусен превоз на пътници и багаж между Казахстан и Китай 
(13 рейса), Узбекистан (24 рейса) и Монголия (2 рейса) е спрян. 

Прекратява се издаването на формуляри за разрешение на националните превозвачи за 
осъществяване на пътнически превози извън редовните линии (1560 формуляри) между Казахстан и 
Киргизстан (30), Узбекистан (100) Русия (300), Китай (1000), Монголия (30), Украйна (50) и Таджикистан (50). 
Тези формуляри са предназначени за туристически и персонализирани маршрути. 

С оглед предотвратяване разпространението на коронавирус, са предприети следните допълнителни 
мерки: 

1. Два пъти е ограничен броят на рейсовете по редовните международни линии, осъществявани с 
автобуси и микробуси от/към Русия и Киргизстан. 

2. Преустановен е транзитът на редовните и случайните автобусни (микробусни) превози. 
 

III. МЕЖДУНАРОДНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ  
Не се допуска влизането в страната на тежкотоварни автомобили с водачи, които са чужденци, 

граждани на страни, които попадат в списъка на казахстанските власти на неблагоприятни за развитието на 
коронавируса държави от категория 1а) и 1б), както и на водачи от други държави, които през последните 30 дни са 

посещавали  тези страни (актуализирания списък на страните е достъпен на следния адрес: 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/1?lang=ru). На границата следва да се извърши смяна на водача с 
казахстански такъв или да се извърши смяна на ППС с казахстански влекач. 

Водачите, които не попадат в горното правило, са длъжни да следват складовете за временно 
съхраняване и да се намират в кабината. Пребиваването им в обществени места в Казахстан по своя 
инициатива е забранено. Имат право да посещават бензиностанции, пунктове за обществено хранене, 
хранителни магазини, специализирани паркинги за автомобилен транспорт или автосервиз, в случай на 
необходимост.  

При разтоварване/товарене, размитяване, чуждестранните водачи следва да се намират на 
съответните места за товарене и митническо оформяне. Препоръчва се свеждане до минимум контактите с 
населението по пътя. 

https://beta.egov.kz/memleket/entities/miid/press/news/1?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/1?lang=ru


При установяване на признаци на коронавирус, водачът следва да остане в кабината на своя 
автомобил, да позвъни по телефон 103 или 112, да съобщи за своето състояние, местонахождение на 
автомобила, броят на лицата в кабината и да изчака пристигането на бърза помощ. 

 
IV. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
Спира се движението на изброените по-долу пътнически влакове: 

- № 7/8 Алмати - Саратов, тръгва от Алмати на 18.03.2020 г. и ще продължи до гара Уралск. Връщането от 
Саратов на 21.03.2020 г. се отменя; 

- № 39/40 Нур-Султан - Челябинск, тръгва от Нур-Султан на 18.03.2020 г. и ще продължи до гара Костанай. 
Връщането от Челябинск на 19.03.2020 г. се отменя; 

- № 83/84 Караганда – Москва, тръгва от Караганда на 18.03.2020 г. и ще продължи до гара Петропавловск. 
Връщането от Москва на 20.03.2020 г. се отменя; 

- № 145/146 Караганда - Омск, тръгва от Караганда на 17.03.2020 г.; 

- № 301/302 Алмати - Новосибирск, тръгва от Алмати на 18.03.2020 г. и ще продължи до гара Семей. 
Връщането от Новосибирск с 20.03.2020 се отменя; 

- № 303/304 Алмати - Казан, тръгва от Алмати на 23.03.2020 г.; 
- № 363/364 Томск - Караганда, тръгва от Томск на 17.03.2020 г.; 

- № 363/364 Караганда - Томск тръгва от Караганда на 17.03.2020; 

- № 391/392 Томск - Риддер, тръгва от Томск на 20.03.2020, а от Риддер на 23.03.2020 г.; 

- № 625/626 Атирау - Астрахан, тръгва от Атирау на 18.03.2020 г., а от Астрахан тръгва на 19.03.2020 г.; 

- № 6814/6813 Костанай - Троицк, тръгва от гара Костанай на 18.03.2020 и ще продължи до гара Каерак. 
Връщането от Троицк на 18.03.2020 г. се отменя; 

- № 6871/6872 Уралск - Озинки, тръгва от Уралска на 19.03.2020 г. ще продължи до гара Семиглавый Мар.  
Връщането от Озинок на 19.03.2020 г. се отменя; 

- № 6754/6753 Оренбург - Илецк, тръгва от Оренбург и Илецк на 17.03.2020; 

- № 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск - Локот - Алейская, тръгва от гара Рубцовска и Алейска на 17.03.2020 
г. 

Във връзка с очакваната карантина на гр. Алмати и гр. Нур-Султан (от 22 март), по нареждане на 
казахстанските власти  понастоящем всички видове превоз на пътници са максимално ограничени и се 
очаква да бъдат напълно спряни. 
Информация относно алтернативни маршрути, както и относно възможността за трансфер и транзитен 
престой в държавата на акредитация следва да се съобразява индивидуално, съобразно наличните полети и 
допустимите автобусни, железопътни или шосейни маршрути. 
 

➢ Хронология: 
➢ Съгласно Постановление № 20-ПГВр от 12.03.2020 г. на Главния санитарен лекар на Р. Казахстан, 

считано от 13 март т.г. на територията на Казахстан: 
➢ - се въвежда забрана за провеждане на масови мероприятия (празненства, концерти, културни, спортни 

събития, конференции, семинари, изложби, кина, детски площадки в търговски и развлекателни комплекси 
и др.); 

➢ - компетентните органи следва да осигурят 14-дневна карантина с изолация в помещения, определени от 
местните изпълнителни органи, за лица, пристигнали в Република Казахстан от държави, включени в първа 
„А“ категория, които притежават служебни и дипломатически паспорти, са пилоти и членове на екипажи на 
авиокомпании, локомотивни бригади, лица, свързани с транспортните дейности на железопътния транспорт 
и водачи, осъществяващи международен превоз на товари. 

➢ - Министерството на образованието и науката на Република Казахстан да обезпечи: 
-        - предсрочно излизане в пролетна ваканция на всички среднообразователни училищата, считано от 16 

март до 5 април 2020 г .; 
-         - преминаване към дистанционна форма на обучение в среднообразователните училища и висшите 

учебни заведен ия (да се осигури превод, ако има техническа способност), включително и провеждането на 
всички видове оценяване на знанията; 

-         - премахването на кабинетна система на образование; 
 
В периода на действие на извънредното положение (от 16 март до 15 април т.г.) на територията на Казахстан 
са въведени следните мерки и временни ограничения: 

1) засилват се мерките по опазване на обществения ред, защита на особено важни държавни и 
стратегически, с особен режим, чувствителни и специално защитени обекти, както и на обекти, осигуряващи 
жизнедеятелността на населението и функционирането на транспорта; 



2) ограничава се функционирането на големите търговски обекти; 
3) спира се дейността на търговските и развлекателните центрове, кина, театри, изложби и други 

обекти, където има струпване на големи групи хора; 
4) въвежда се карантина, провеждане на мащабни санитарни и противоепидемични мерки, включително 

с участието на структурни звена на Министерството на отбраната на Република Казахстан и органите на 
вътрешни работи, осъществяващи дейност в областта на санитарно- епидемиологичното състояние на 
населението; 

5) забранява се провеждането на големи спортни и други публични мероприятия, както и на семейни  
или възпоменателни събития; 

 
От 00:00 часа на 22 март т.г. в градовете Нур-Султан и Алмати се въвежда карантина при следния режим: 

По отношение на автомобилния транспорт: 
• преустановява се превозът на пътници с автотранспортни средства в/от градовете Нур-Султан и 

Алмати. Транзитният превоз на пътници с автотранспортни средства, преминаващи през Нур-Султан 
и Алмати, ще се осъществяват без влизане в посочените градове. 

По отношение на железопътния транспорт: 
• ще бъде спряно движението на пътнически влакове, осъществяващи превоз от/до Нур-Султан и 

Алмати, както и на влакове, свързващи посочените градове с прилежащите към тях райони; 
• ще бъде позволено движението на пътнически влакове и на влакове, свързващи посочените градове 

с прилежащите към тях райони, транзитно през гарите на градовете Нур-Султан и Алмати, без 
възможност за качване/слизане на пътници; 

• ще бъдат преустановени пътническите превози с пътнически влакове, композирани на гарите Нур-
Султан и Алмати и следващи до тях, както и на влакове, свързващи посочените градове с 
прилежащите към тях райони. 

 
По отношение на въздушния транспорт: 
• преустановяват се пътническите превози до/от летищата в градовете Нур-Султан и Алмати. 

Изключение е предвидено за товарните и международните полети. 
 

Товарните и транзитните превози на стоки не са спрени. Преминаването през казахстанската държавна 
граница на ППС, осъществяващи международен превоз на стоки, е разрешен при следните условия: 

• спазване на карантинните и санитарно-епидемиологичните стандарти; 
• използване на международни паспорти при пресичане на границата от страна на всички шофьори, 

независимо от тяхното гражданството; 
• при пристигане на КПП за влизане на територията на РК (включително и при транзит) на шофьори, 

попадащи в списъка на неблагоприятни (за развитието на коронавируса) държави от категория 1а) 
и 1б), както и на водачи от други държави, които през последните 30 дни са били в държави от 
категория 1а) и 1б), стоката може да бъде допусната или при смяна на шофьора на ППС с друг шофьор, 
или чрез смяна на ППС с казахстански влекач (актуализирания списък на страните е достъпен на следния адрес: 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/1?lang=ru).  

 
Товарните превозни средства могат да пресекат казахстанската граница на следните открити за целта 
пунктове: 

На границата с Киргизката република: 

- КПП "Карасу" (Жамбилска област); 

- КПП "Айша-биби" (Жамбилска област); 
На границата с Република Узбекистан: 
- КПП "Б.Конисбаева" (Туркестанска област); 

- КПП "Казигурт" (Туркестанска област); 

- КПП "Тажен" (Мангистауска област); 
На границата с Туркменистан: 

- КПП "Темир баба" (Мангистауска област); 
На границата с Китайската народна република: 
- КПП "Нуржоли" (Алматинска област); 

- КПП "Достик" (Алматинска област); 

- КПП "Бахти" (Източноказахстанска област); 

- КПП "Майкапчагай" (Източноказахстанска област); 
На границата с Руската федерация: 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/1?lang=ru


- КПП "Кайрак" (Костанайска област); 

- КПП "Жана Жол" (Североказахстанска област); 

- КПП "Каракога" (Североказахстанска област); 

- КПП "Шарбакти" (Павлодарска област); 
- КПП "Урлитобе" (Павлодарска област); 

- КПП "Косак" (Павлодарска област); 

- КПП "Ауил" (Източноказахстанска област); 

- КПП "Убе" (Източноказахстанска област); 

- КПП "Жайсан" (Актюбинска област); 
- КПП "Алимбет" (Актюбинска област); 

- КПП "Сирим" (Западноказахстанска област); 

- КПП "Таскала" (Западноказахстанска област); 

- КПП "Жанибек" (Западноказахстанска област); 

- КПП "Курмангази" (Атирауска област); 
 

С изключение на въведените през януари т.г. от страна на Казахстан ограничения върху вноса и транзита на 
риба и рибни продукти от Китай, към момента Министерството на селското стопанство на РК не предвижда 
въвеждане на допълнителни ограничения за внос и транзит на селскостопански продукти в страната от  ЕАИС 
и трети страни, независимо от способите за транспортирането им до РК. 

 


