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ВСТУП
Ця методика спрямована на осіб, які отримали міжнародний 

захист у Болгарії, яким виповнилось 18 років, а також на їхніх ут-
риманців. Його метої є надання в узагальненому вигляді основної 
інформації, необхідної особам, яким надано міжнародний захист 
у Болгарії відразу після їх прибуття на болгарську землю. Довідка 
була складена на основі перевіреної та достовірної інформації з 
джерел, які підтримують цю групу: Болгарська рада у справах бі-
женців та мігрантів, Верховний комісар ООН у справах біженців, 
Asylum.bg, Болгарія для України та веб-сайти національних уста-
нов.

Інструкція була складена командою фонду «Астра Форум», який 
працює у співпраці з національними установами та представни-
ками міжнародних організацій у Болгарії для сталого розвитку 
суспільства за допомогою науки. Серед сфер діяльності фонду є 
саме робота з громадами біженців, їх підтримка та розвиток за-
ходів для їх успішної інтеграції в суспільство. 

Інструкція містить загальну практичну інформацію про ваші 
права та обов`язки, пов`язані з процесом інтеграції в Болгарії. 
Охоплені теми включають реєстрацію громадян, житло, праце-
влаштування, охорону здоров‘я, освіту, визнання кваліфікації, со-
ціальну допомогу та болгарське громадянство. Цей інструмент 
також містить контакти неурядових організацій, які надають 
психосоціальну, правову та гуманітарну підтримку. 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання чи проблеми, ви 
можете звернутися до будь-якої з інституцій чи неурядових ор-
ганізацій, перелічених у тексті.
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1. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ
Відповідно до Закону про притулок в біженців, Болгарія надає два 
види міжнародного захисту: статус біженця та гуманітарний 
статус.

Президент Болгарії надає інший вид захисту: притулок. Особи, 
які отримали такий статус, мають такі ж права та обов`язки, 
як і особи, які мають статус біженця.

Обидва види міжнародного захисту, як і притулок, гарантують 
особам, яким їх надано, повний доступ до соціальної та економіч-
ної системи країни, включаючи право на освіту, доступ до соціа-
льної допомоги (існують деякі обмеження щодо сімейних виплат 
на дітей), охорона здоров`я та ринок праці.

1. Гуманітарний статус
Гуманітарний статус надається іноземцю, який не відповідає 
вимогам для отримання статусу біженця та змушений покину-
ти або залишитися за межами своєї країни походження, оскільки 
йому чи їй загрожує серйозна небезпека в цій країні, наприклад, 
смертна кара, або страта, катування, нелюдське або принизли-
ве ставлення або покарання. Гуманітарний статус також на-
дається у разі війни, коли існують серйозні та особисті загрози 
життю чи особі певної держави як цивільного населення вна-
слідок насильства, що виникає внаслідок внутрішнього чи між-
народного збройного конфлікту1.

2. Статус біженця
Статус біженця надається іноземцю, який має обґрунтовані по-
боювання переслідування через свою расу, релігію, національніс-
ть, належність до певної соціальної групи або через свої полі-
тичні погляди чи переконання, і саме з цих причин не може або 

РОЗДІЛ 1:
ВИДИ ЗАХИСТУ

В БОЛГАРІЇ

1Болгарська рада біженців і мігрантів
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не бажає скористатися захистом своєї країни походження або 
повернутися до неї2. 

Якщо ви отримаєте статус біженця, ви маєте право:
 працювати без спеціального дозволу
 отримати освіту в державних школах і університетах
 зібратися сім’єю на території Болгарії
 отримати громадянство Болгарії через 3 роки після отриман-

ня статусу
 виїзд за кордон на умовах для громадян Болгарії (без візи з пра-

вом перебування в інших країнах Європейського Союзу до 90 днів 
протягом року). 

2.1 Підстава для надання статусу
Закон вимагає, щоб особа зазнала переслідувань у своїй країні або 
мала обґрунтовані побоювання, що вона  може бути переслідува-
ною, щоб мати право шукати та отримати захист біженців в 
іншій країні.

Переслідування конкретної особи має бути вчинене через один 
або більше з наступних п’яти факторів:
раса
релігія
національність
певна соціальна група
політична думка чи переконання3

2.2 Порядок надання статусу
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ (ДАБ) - це державна 
служба Болгарії, яка має повноваження розслідувати вашу справу 
та вирішити, чи буде вам надано притулок і статус, щоб за-
лишитися жити в Болгарії та Європі. Болгарія надає іноземцям 
притулок, міжнародний захист і тимчасовий захист. 
Заява про надання міжнародного захисту подається особисто 
до посадової особи Державного агентства у справах біженців. 
Після реєстрації призначається дата співбесіди4.    
Бажано, якщо у вас є документи, що посвідчують особу, або інші 
документи, які стосуються вашої історії біженця, пред’явити їх 

2Болгарська рада біженців і мігрантів
3Asylum.bg 
4Asylum.bg
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поліцейським або працівникам Агенства у справах біженців.

2.3 Права при набутті статусу біженця
Якщо ви отримаєте гуманітарний статус, ви маєте право:

 працювати без спеціального дозволу
 здобувати освіту в державних школах і університетах
 зібратися сім’єю на території Болгарії
 отримати громадянство Болгарії через 5 років після отриман-

ня статусу 
 виїжджати за кордон згідно з правилами та умовами для іно-

земців, які мають дозвіл на постійне проживання в Болгарії (з 
візою, отриманою в посольстві відповідної країни в Софії, в пра-
вом перебування протягом терміну дії візи).

Якщо ви отримаєте статус біженця, ви маєте право:
 працювати без спеціального дозволу
 здобувати освіту в державних школах і університетах
 зібратися сім’єю на території Болгарії
 отримати громадянство Болгарії через 3 роки після отриман-

ня статусу
 виїжджати за кордон відповідно до умов для громадян Болгарії 

(без візи та з правом перебування в інших країнах Європейського 
Союзу до 90 днів протягом півроку)5.

Після реєстрації в Болгарії та отримання реєстраційної картки 
іноземець, якому законом надано тимчасовий захист, має кілька 
важливих прав. Ці права діють протягом терміну наданого їм 
тимчасового захисту:

 залишатися на території Республіки Болгарія
 право на працю та професійне навчання
 відповідного житла або засобів проживання, якщо це необхідно
 соціальної допомоги
 надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях
 вільно повертатися до країни походження.

Додаткові права:
Законодавство країни дозволяє громадянам України відкривати 
банківський рахунок для здійснення основних операцій. Відповід-
но до законодавства, банки пропонують платіжні послуги за цим 

5Asylum.bg
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рахунком безкоштовно або за прийнятну плату, незалежно від 
кількості послуг, які здійснюються через рахунок6.

2.4 Обмеження щодо статусу біженця
Іноземець, який отримав притулок, має права та обов’язки бол-
гарського громадянина, за винятком:

 брати участь у виборах до органів державної влади та місце-
вого самоврядування, у національних та місцевих референдумах, 
а також брати участь у створенні та вступі до політичних 
партій 

 обіймати посади, для яких згідно із законом вимагається грома-
дянство Болгарії

 бути військовослужбовцем
 інші обмеження, прямо передбачені законом7.

2. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
ТА ЦЕНТРИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
Надання міжнародного захисту в Болгарії – статусу біженця або 
гуманітарного статусу здійснюється Державним агентством 
у справах біженців.
Головний офіс Агентства у справах біженців має наступні кон-
такти:
Адреса: Софія 1233 бул. Марії Луїзи №114 Б
Телефон: 02/ 81 81 122
Факс: 02/ 95 59 476
Електронна пошта: sar@saref.government.bg
Вебсайт: www.aref.government.bg

Агентство у справах біженців у Болгарії керує трьома типами 
центрів для біженців:
ТРАНЗИТНІ ЦЕНТРИ – для реєстрації, проживання та процедури 
в прикордонних районах. У Болгарії є лише один транзитний цен-
тр на болгарсько-турецькому кордоні.
Транзитний центр – Пистрогор
Адреса: село Пистрогор 6519,
община Свиленград
область Хасково

6Bulgaria for Ukraine
7Болгарська рада біженців і мігрантів
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РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНІ ЦЕНТРИ – для реєстрації, розміщен-
ня та проведення процедуру всередині країни. Таких центрів в 
Болгарії п’ять:
РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНИЙ ЦЕНТР – ХАРМАНЛІ
Адреса: Харманлі 6450, 
ж.к. Дружба №23
Область Хасково

РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНИЙ ЦЕНТР – БАНЯ
Адреса: село Баня 8914, община Нова Загора,
район “Мінеральні бані” №17
Область Стара-Загора

РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНИЙ ЦЕНТР – ОВЧА КУПЕЛЬ
Адреса: Софія 1618, квартал “Овча Купель”
вул. Монтевідео №21А

РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНИЙ ЦЕНТР – ВРАЖДЕБНА
Адреса: Софія
квартал “Враждебна”,
бул. Ботевградско шосе №270

РЕЄСТРАЦІЙНО-ПРИЙОМНИЙ ЦЕНТР – ВОЄННА РАМПА
Адреса: Софія, 
кв. Воєнна рампа,
вул. Локомотив 11

3. Болгарська рада у справах біженців та мігрантів
Болгарська рада у справах біженців та мігрантів розробила веб-
сайт www.refugee-integration.bg в рамках проекту “Захист ін-
теграції біженців в Болгарії”, що фінансується представниц-
твом Верховного комісаря ООН у справах біженців в Болгарії.

Платформа містить розширену інформацію про права та 
обов’язки осіб, яким надано міжнародний захист в Болгарії, розро-
блену на основі нормативних актів та практики.
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Держава покриває медичне страхування тих, хто шукає при-
тулок. коли ви отримаєте статус біженця чи гуманітарний 
статус, ви зобов’язані та особисто несете відповідальність за 
щомісячну оплату медичного страхування.

1. Невідкладна медична допомога
Ви маєте право на безкоштовну невідкладну медичну допомогу 
і ситуаціях, що загрожують життю, незалежно від того, оплачу-
вали ви медичне страхування чи ні. Телефонуйте за номером 112 
у екстрених випадках, пов‘язаних зі здоров’ям, дорожньо-транс-
портними пригодами, пожежами тощо. Дзвінок безкоштовний, 
номер однаковий по всій Європі. Є можливість з’єднання з англо-
мовним оператором.

2. Медичне страхування
Передача медичного страхування після отримання міжнародно-
го захисту. Отримавши посвідчення біженця чи іноземця з гу-
манітарним статусом, необхідно надати його копію до Дер-
жавного агентства у справах біженців. Агентство надсилає 
цей документ до підрозділу Національного агентства доходів і 
зборів за постійною адресою. відбудеться перенесення спрасе-
ної страховки з ЛНЧ на ваш новий Єдиний номер громадянина 
(ЕГН), який ви отримали під час реєстрації в муніципалітеті за 
своєю    постійною адресою.
Важливо здійснити передачу страховок якнайшвидше після от-
римання особистих документів, оскільки в іншому випадку, у разі 
потреби в медичній допомозі, ви ризикуєте бути зобов’язаним 
сплатити страховки, які були вже покриті під час процедури на-
дання міжнародного захисту.
Якщо ви не сплачуєте медичне страхування регулярно, ви не 
маєте права користуватися перевагами болгарської системи 
охорони здоров’я (за винятком невідкладної медичної допомоги, 
див. пункт 2.3). Ви маєте право на отримання медичних послуг, 
але за значно більшу вартість.

РОЗДІЛ 2:
ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
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Щомісячні внески по медичному страхуванню:
Якщо ви працевлаштовані за трудовим договором, сплата 
щомісячного медичного страхування є обов’язковою, і це роби-
ть роботодавець. Частину суми оплачує роботодавець (60%), а 
решта 40% автоматично утримується з вашої зарплати.
Якщо ви самостійно робити внески або є безробітним, вам 
потрібно особисто сплачувати щомісячну страховку. Для вне-
сення страхових сум необхідно заповнити спеціальну декларацію 
та подати її до територіального управління НАП (Національне 
агентство прибутків) за місцем постійного чи поточного про-
живання.

Якщо ви зареєстровані як безробітний у Бюро зайнятості та 
отримаєте виплати по безробіттю, ваше медичне страхуван-
ня покриває держава протягом періоду, в який ви отримуєте 
виплати.
Якщо ви молодше 18 років, студент денної форми навчання до 
отримання середньої освіти, але не старше 22 років, студент 
денної форми навчання до 26 років або пенсіонер, ваше медичне 
страхування покривається державним бюджетом.

Якщо ви не сплачуєте страховку більше трьох місяців, ви втра-
чаєте права на медичне страхування. Ці права можуть бути 
відновлені після сплати відсутніх внесків. У будь-який час ви мо-
жете перевірити свій статус медичного страхування, а та-
кож вартість ваших непогашених особистих зобов’язань щодо 
щомісячних внесків на медичне обслуговування за електронною 
адресою: www.nap.bg

3. Календар щеплень Республіки Болгарія
У Болгарії вводяться вакцини проти 11 гострих інфекційних зах-
ворювань, важливих для особистого та громадського здоров’я. 
Це туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гепа-
тит В, гемофільна паличка В, пневмококи, кір, епідемічний паро-
тит і краснуха.

Щеплення від зазначених захворювань є обов’язковими для всіх ді-
тей у країні, а щеплення проводяться відповідно до Національно-
го календаря щеплень8.

8Bulgaria for Ukraine
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3.1 Імунізація
Обов’язкові щеплення в Республіці Болгарія подібні до щеплень, 
які застосовуються в Республіці Україна.
Однак є кілька ключових відмінностей: 

 В Україні імунізація проти пневмококів не проводиться;
 В Україні використовується жива або вбита поліомієлітна вак-

цина, а в Болгарії – лише вбита;
 В Україні вводиться менше доз вакцини проти кашлюку;
 В Україні вводять менше доз вакцини проти правця та диф-

терії;
 В Україні вводять менше доз вакцини проти гемофільного гри-

пу.

Зазначені відмінності, а також той факт, що в останні роки дос-
ягнуте охоплення імунізацією проти перерахованих захворювань 
в обох країнах є нижчим за необхідний рівень у 95% для гаранту-
вання громадського здоров’я, зумовлює необхідність для всіх ді-
тей із відсутніми даними або неповним статусом імунізації ро-
бити щеплення.
Для цього лікар обласної інспекції охорони здоров’я на території 
району, де проживаєте ви з дитиною, або обраний вами для ва-
шої дитини терапевт складе індивідуальний план щеплень для 
проведення необхідних щеплень за типом вакцини та кількістю 
прийомів.
Право на щеплення має кожна дитина з України, яка отримала 
тимчасовий захист у Республіці Болгарія, засвідчено отриманим 
ЛНЧ іноземця. Щеплення також необхідні для відвідування дити-
ною ясел, дитячого садка чи школи, без яких це неможливо.
З тимчасовими рекомендаціями щодо імунізації та повторної 
імунізації дітей, які прибувають з України, можна ознайомитись 
за посиланням: https://ukraine.gov.bg/bg/health-information/

3.2 Рекомендовані щеплення
Рекомендовані щеплення проводяться платно в кабінетах ще-
плень РЗИ (Регіональна інспекція охорони здоров’я) та в медич-
них закладах. Для рекомендованих щеплень використовуються 
наступні вакцини.

STAMARIL – вакцина проти жовтої лихоманки
M-M-RVAXPRO – вакцина проти кору, паротиту та краснухи. Вак-
цина рекомендована всім особам, які народилися до 1991 року. Для 



ІСТРУКЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В БОЛГАРІЇ

16

осіб, які народилися після 1991 року, вакцина є частиною обов’язко-
вих щеплень.
PREVENAR 13 – кон’югована вакцина проти пневмококових інфек-
цій
INFLUVAC TETRA/VAXIGRIP TETRA – вакцина проти грипу вбита
FLUENZ TETRA – вакцина проти грипу вбита
GARDASIL/CERVARIX – вакцина проти вірусу папіломи людини 
(ВПЛ).
VARIVAX – вакцина проти вітряної віспи
NIMENRIX – вакцина проти менінгококів груп A, C, W-135 і Y
TWINRIX ADULT – вакцина проти гепатиту А і В
ROTARIX/ROTATEQ – вакцина проти ротавірусних інфекцій

4. Доступ до лікаря загальної практики та оплата абонент-

ської плати
Особа, яка платить за медичне страхування, має право обирати 
собі особистого лікаря загальної практики. 
Підібрати собі особистого лікаря можна в будь-яку пору року, 
прийшовши в кабінет обраного лікаря та подавши заяву до Регіо-
нальної каса медичного страхування (РЗОК). Ви можете заповни-
ти заявку на місці або онлайн, на веб-сайті Національної каси ме-
дичного страхування (НЗОК): https://www.nhif.bg/page/1499.
Якщо ви вже перебуваєте на обліку в особистого лікаря під час 
процедури надання міжнародного захисту, після отримання ста-
тусу ви можете залишити того самого лікаря або обрати ново-
го.
Візит до особистого лікаря коштує 2,90 лв. Візити безкоштов-
ні для дітей, вагітних і породіль протягом перших 45 днів після 
пологів, осіб, які отримують соціальну допомогу або допомогу 
по безробіттю, осіб, які страждають на злоякісні захворювання 
тощо. Пенсіонери сплачують пільговий внесок у розмірі 1 лев.

5. Доступ до спеціаліста
Якщо вам потрібні послуги лікаря-спеціаліста, вам необхідно спо-
чатку відвідати свого особистого лікаря, який надасть вам на-
правлення до обраного вами спеціаліста. У цьому випадку огляд у 
спеціаліста обійдеться вам у мінімальну суму (стільки ж, скільки 
візит до особистого лікаря). Якщо ви вирішите звернутися без-
посередньо до спеціаліста без направлення, вам доведеться за-
платити від 30 до 70 левів, залежно від виду медичної послуги. 
Щоб платити меншу суму, необхідно, щоб фахівець, до якого ви 
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йдете за направленням, працював з НЗОК (Національна каса ме-
дичного страхування).
  
При необхідності лікар загальної практики може направити вас 
на стаціонарне лікування. Госпіталізація в медичних закладах, які 
мають договір з НЗОК, є безкоштовною, за винятком деяких до-
даткових послуг за бажанням.
Вагітні жінки мають право на низку обстежень і медичних послуг 
під час пологів навіть без оплати свого медичного страхування.

6. Доступ до стоматолога
Застраховані особи можуть обирати послуги стоматолога за 
власним бажанням і мають право на обмежену кількість безко-
штовних процедур щороку. Це комплексне обстеження та три 
стоматологічні втручання, включаючи лікування карієсу та ви-
далення зуба. Інші стоматологічні послуги та супутнє лікування 
оплачує пацієнт. Під час кожного візиту пацієнт сплачує таку ж 
таксу, як і у приватного лікаря чи фахівця. 

7. Доступ до лікарняного лікування та плата за перебування в 
лікарні
Доступ до лікарняної допомоги
Застрахована особа може обрати медичний заклад для надан-
ня стаціонарної допомоги, який уклав договір з НЗОК (Націона-
льна каса медичного страхування), на території всієї країни, 
пред’явивши направлення, видане особистим лікарем або ліка-
рем-фахівцем.
Реєстр лікарень, які уклали договір з Національною касою медич-
ного страхування (НЗОК), можна переглянути за наступним по-
силанням:
https://services.nhif.bg/references/lists/hospital.xhtml?_
afPfm=1404yjsgsi

Плата за перебування в лікарні
Оплата стягується за кожен день лікування в лікарні, але не бі-
льше 10 днів на рік. Обов’язково застраховані особи сплачують за 
кожен день лікування в лікарні таксу в розмірі 5,80 левів на день. 
Плата встановлена в розмірі 2% від мінімальної заробітної пла-
ти.

Якщо пацієнт має перебувати в стаціонарі більше 10 днів про-
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тягом року, він не сплачує пацієнтку таксу за перебування після 
10-го дня.

8. Доступ до лабораторних досліджень та тестування на ВІЛ/
СНІД
При необхідності проведення лабораторних досліджень пацієн-
ти направляються в лабораторії з «Медичним напрямком ліку-
вально-діагностичної діяльності». За відвідування такої лабора-
торії медично застраховані особи сплачують таксу.
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право пройти тестування на СНІД в кабінетах анонім-
ного та безкоштовного консультування та тестування на ВІЛ/
СНІД (КАБКІС ) відповідно до умов для громадян Болгарії. Обсте-
ження безкоштовне і не залежить від наявності медичної стра-
ховки. В країні функціонує 11 кабінетів КАБКІС, розташованих при 
РЗУ в 11 обласних містах. Ви можете знайти їх координати тут:  
https://singlestep.bg/hiv-testing-bg/  
Реєстр медичних закладів, що здійснюють лабораторні дослі-
дження, і які уклали договір з НЗОК:
https://services.nhif.bg/references/lists/labTests.xhtml?_
afPfm=1404yjsgsp

9. Освідчення осіб про стійку непрацездатність та про вид і 
ступінь втрати працездатності
Експертиза стійкої зниженої працездатності проводиться те-
риторіальними експертно-лікарськими комісіями (ТЕЛК) та На-
ціонально експертно-лікарською комісією (НЕЛК). 

Підготовку інвалідів до явки на комісію ТЕЛК здійснює їх особист-
ий лікар. Він визначає необхідні медичні документи, обстеження, 
консультації та аналізи для кожного окремого випадку, надає ме-
дичне направлення на ТЕЛК.
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1. Доступ для ясел і дитячих садків
Немовлят від 10 місяців до 3 років можна зарахувати до муніціпа-
льних ясел, а дітей від 3 до 5/6 років – до муніципальних дитячих 
садків. 

При зарахуванні в ясла та дитячи садки необхідно пред’явити 
оригінал і копію свідоцтва про народження та документи про 
проходження медичних оглядів, які підтверджують, що дитина 
не хвора на інфекційні захворювання і має щеплення згідно з бол-
гарським календарем щеплень.

Муніципальні ясла та дитсадки безкоштовні, батьки сплачую-
ть лише щомісячну плату за харчування. Якщо в муніципальних 
структурах не вистачає місць, можна шукати приватні ясла та 
садки, де плата вища.

У Софії батьки мають право подати заявку на місце для своєї ди-
тини до 10 ясел або дитячих садків через Інформаційну систему 
обслуговування дитячих установ і підготовчих груп у школах 
(онлайн або на місці в одному з ясел або дитячих садків). Батькам 
необхідно зареєструватися в електронній формі в системі тут: 
https://kg.sofia.bg/isodz/. Якщо система не дозволяє ввести всю 
необхідну інформацію, важливо, щоб батьки використали вікно 
зворотного зв’язку, щоб додати її. Рейтинг кандидатів залежи-
ть від ряду критеріїв, у тому числі постійна адреса поблизу ди-
тячого закладу, брати та сестри, які навчаються в одному за-
кладі, батьки та діти з обмеженими можливостями, діти групи 
ризику, діти без батьків, діти, які мають трьох братів чи сес-
тер тощо.

2. Доступ до дошкільної освіти в дитячому садку чи школі
Дошкільну освіту здійснюють дитячі садки, а обов’язкову дошкі-
льну освіту – дитячі садки та школи.
Зарахування дітей до дошкільної освіти відбувається протягом 
року. 

РОЗДІЛ 3:
ОСВІТА
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Деякі муніципалітети розробили електронні системи подачі за-
явок, реєстрації та обслуговування дитячих садків. Наприклад: 
Муніціпалітет Софії: https://kg.sofia.bg/isodz/
Муніціпалітет Пловдива: https://kg.sofia.bg/isodz/

З переліком дитячих садків можна ознайомитись у Реєстрі за-
кладів системи дошкільної та шкільної освіти9.

3. Доступ до шкільної освіти
Особи, які отримали статус біженця або гуманітарний ста-
тус у шкільному віці, мають права болгарських громадян щодо 
включення в систему освіти, регламентовані Законом про дош-
кільну та шкільну освіту. Особам шкільного віку надається безко-
штовне навчання в державних і муніципальних школах Республіки 
Болгарія на умовах і за розпорядженням громадян Болгарії.

Зарахування до певного класу державної чи комунальної школи 
здійснюється після подання батьками (представниками непов-
нолітнього без супроводу дітей або неповнолітнього, який шу-
кає міжнародного захисту) заяви на ім’я начальника відповідного 
обласного управління освіти.

Протягом 7 робочих днів останній направляє малолітнього або 
неповнолітнього іноземця, який шукає або отримав міжнарод-
ний захист, до конкретної школи, відповідно до його місця про-
живання та батьків/представника. Облік малолітніх та непов-
нолітніх осіб, які шукають або отримують міжнародний захист, 
здійснюється протягом усього навчального року, але не пізніше 
ніж за 30 навчальних днів до закінчення другого навчального се-
местру.

Діти до четвертого класу зараховуються за віком до відповідно-
го класу. Шкільна комісія визначає клас старших учнів після 
співбесіди. Учням, які шукають або отримують міжнародний за-
хист, вступають до державних чи муніципальних шкіл, надають-
ся додаткові безкоштовні модулі за освітнім напрямом – болгар-
ська мова.
З переліком державних і комунальних шкіл можна ознайомитись у 
Реєстрі закладів системи шкільної та дошкільної освіти.

9Болгарська рада біженців і мігрантів
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4. Доступ до професійної освіти та навчання
Особи, яким надано статус біженця чи гуманітарний статус, 
мають право продовжувати навчання у професійно-технічних 
ліцеях і училищах, у яких забезпечується здобуття кваліфікації за 
певною професією та закінчення базової або середньої освіти.

Абітурієнти, які бажають продовжити навчання за програмами 
професійної освіти та навчання, повинні відповідати певним ви-
могам:

 мінімальний вік – 13 років для шкіл та 16 років, коли навчання від-
бувається в іншому навчальному закладі;

 освітній рівень – певний закінчений ступінь початкової або се-
редньої освіти або повний ступінь освіти, необхідний для здо-
буття відповідного ступеня професійної кваліфікації; 

 стан здоров’я – медична довідка про відсутність протипока-
зань для здобуття відповідної професії.

5. Доступ до вищої освіти
Іноземці зі статусом біженця або гуманітарним статусом мо-
жуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах Рес-
публіки Болгарія: універсітетах, спеціалізованих вищих школах і 
коледжах. 

Прийом студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
ступеня «бакалавр» здійснюється після повної загальної серед-
ньої освіти, засвідченої атестатом про загальну середню освіту 
та складанням конкурсного іспиту згідно з державними вимога-
ми. 

Перелік університетів можна знайти в Реєстрі акредитованих 
вищих навчальних закладів Республіки Болгарія.

6. Підвищення кваліфікації
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право на отримання кваліфікації шляхом продовження по-
передньої професійної та/або освітньої кваліфікації відповідно до 
умов для громадян Болгарії та правил відповідних центрів під-
вищення кваліфікації при вищих навчальних закладах Республіки 
Болгарії. За детальною інформацією ви можете звернутися до 
центру безперервної освіти відповідного вишу.
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7. Вивчення болгарської мови дітьми та учнями, для яких бол-
гарська мова не є рідною
Надання додаткового навчання болгарській мові як іноземної 
для дітей та учнів, які шукають або отримають міжнародний 
захист, передбачає додаткове навчання болгарській мові як іно-
земній для підтримки залучення дітей та учнів, які шукають або 
отримують міжнародний захист. Навчання проводиться індиві-
дуально або в групі – за рішенням директора приймаючої школи/
садка, після висновку координаційної групи. 

8. Вивчення болгарської мови дорослими
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають доступ до Програми працевлаштування та навчання бі-
женців Агентства з працевлаштування, яка пропонує вивчення 
болгарської мови.

Цілий рік в інтеграційних центрах БЧХ (Болгарський червоний 
хрест) та Каритас София проводяться безкоштовні курси бол-
гарської мови для рівнів А1 та А2.

Навчальний посібник з болгарської мови для біженців ви можете 
знайти тут:
https://caritas.bg/documents-2/izdania-bezhantsi/dostap-manual/

9. Академічні курси болгарської мови
Кафедра мовної освіти Софійського університету імені Свято-
го Климента Охридського при Інституті іноземних студентів 
пропонує курси болгарської мови для іноземців, у тому числі для 
осіб, які отримали міжнародний захист. Зарахування на курс від-
бувається після сплати відповідної такси.
Більше інформації: www.deo.uni-sofia.bg

10. Доступ до системи освіти осіб (віком від 16 років), яким на-
дано статус біженця або гуманітарний статус
Доступ до системи освіти для дорослих із статусом біженця 
чи гуманітарним статусом безкоштовний. Вони можуть про-
довжувати навчання в різних формах, таких як:

 вечірні школи або класи з вечірньою формою навчання (вечірні 
школи організовують навчання для здобуття початкової або се-
редньої освіти та/або професійної кваліфікації);

 самостійна форма навчання (заочна форма, при якій після са-
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мопідготовки учень складає іспити з навчальних предметів, від-
повідно до шкільної програми).

Вступ на відповідний ступінь освіти відбувається після подан-
ня документів про повну освіту або після підтвердження знань.

11. Визнання повної шкільної освіти та здобутої вищої освіти 
або завершених періодів навчання в іноземних вищих навчаль-
них закладах
Визнання вищої освіти, отриманої за кордоном, для осіб, які от-
римали статус біженця або гуманітарний статус, здійснюєть-
ся відповідно до умов для громадян Болгарії.

Надається можливість для осіб, які з незалежних від них причин, 
таких як стихійні лиха, великі аварії ао військові дії на території 
країни, в якій вони навчалися, не можуть пред’явити диплом про 
вищу освіту або документ, що підтверджує завершений період 
навчання, можуть вимагати встановлення цих фактів від суду 
відповідно до Цивільного процесуального кодексу.
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1. Право на працевлаштування
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус,-
мають рівні трудові права з громадянами Болгарії.
Особи, які перебувають у процедурі надання міжнародного за-
хисту, мають право працювати через 3 місяці після подання за-
яви про захист згідно за ст.29 (3) Закону про притулок і біженців, 
для чого видається службовий лист.

2. Доступ до ринку праці
Для полегшення доступу до ринку праці особи, яким надано ста-
тус біженця чи гуманітарний статус, мають право стати на 
облік у територіальному підрозділі служби зайнятості дирекції 
«Бюро праці» за місцем проживання: 

 особи, яким надано право притулку;
 особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус.

Реєстрація в дирекціях «Бюро праці» здійснюється особисто.
Особи, яким надано статус біженця чи гуманітарний статус, 
мають рівний доступі користуються всіма правами відповід-
но до Закону про сприяння працевлаштуванню щодо залучен-
ня до роботи та навчання, без прямої чи непрямої дискримі-
нації,привілеїв чи обмежень за національністю, походженням, 
статтю, расою тощо.

3. Перевірка та визнання професійних кваліфікацій
Умови підтвердження професійної кваліфікації осіб, яким надано 
статус біженця або гуманітарний статус, здійснюються від-
повідно до умов для громадян Болгарії.

Метою валідації професійних знань, умінь і компетенцій є полег-
шення доступу до навчання для здобуття професійної кваліфіка-
ції та доступу до ринку праці. Закладами, які мають право прово-
дити валідацію, є: професійно-технічні училища; професійні ліцеї; 
школи мистецтв; спортивні школи; професійно-технічні коле-
джі; центри професійної підготовки.

РОЗДІЛ 4:
ЗАЙНЯТІСТЬ
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Закон поширюється на громадян держав-членів ЄС і третіх 
країн, які здобули професійну кваліфікацію в інших державах-чле-
нах і в третіх країнах і бажають виконувати регульовану про-
фесію в Республіці Болгарія як самозайняті або наймані особи.

Більше інформації можна знайти тут: http://professio.nacid.bg/

4. Субсидована зайнятість та професійне навчання
Відповідно до Закону про сприяння працевлаштуванню особи, які 
мають статус біженця або гуманітарний статус, мають рів-
ний доступ і можливість брати участь у всіх програмах і захо-
дах сприяння працевлаштуванню та навчанню, які впроваджує 
Агентство зайнятості, які їм підходять.

Особи, які отримали статус біженця або гуманітарний ста-
тус у поточному році, можуть долучитися до Програми праце-
влаштування та навчання біженців, яку реалізує Агентство зай-
нятості.

Обов’язковими умовами для участі в програмі є отримання осо-
бами статусу біженця чи гуманітарного статусу та перебуван-
ня на обліку в органах зайнятості за постійним місцем прожи-
вання.

5. Право на пенсію
Особи, які отримали статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право на пенсію на умовах, встановлених для громадян 
Болгарії, після досягнення певного віку та вислуги років.

Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право на пенсії, не пов’язані з роботою, наприклад соціа-
льну пенсію за віком та соціальну пенсію по інвалідності.
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Закон «Про соціальну допомогу» запроваджує дві основні форми 
соціальної допомоги – надання соціальної допомоги та надання 
соціальних послуг.

1. Соціальні виплати
Існує три види соціальних виплат: одноразова, щомісячна та ад-
ресна. Усі види соціальної допомоги надаються після подання за-
яви до Управління соціальної допомоги за постійною або поточ-
ною адресою.

2. Щомісячна грошова допомога
Щомісячна допомога визначається з урахуванням доходу, кі-
лькості членів сім’ї, форми власності та типу житла, стану 
здоров’я, сімейного стану, віку, накопичень тощо. Залежно від 
конкретного випадку допомога розраховується у відсотках від 
гарантованого мінімального доходу в країні.

Важливою умовою отримання щомісячної допомоги є реєстрація 
в Бюро праці, якщо заявник перебуває у працездатному віці та не 
має трудового чи цивільно-правового договору. Безробітні пра-
цездатного віку, які не беруть участь у програмах зайнятості, 
виконують обов’язкові громадські роботи тривалістю 4 годи-
ни на день протягом 14 днів. Батьки, які мають дітей віком до 
трьох років, вагітні жінки, особи з інвалідністю, біженці та особи 
з гуманітарним статусом, які беруть участь в інтеграційних за-
ходах, звільняються від виконання громадських робіт.

Примітка: Крім вищезазначеної допомоги, люди з інвалідністю 
мають право на персонального асистента та допоміжні засо-
би відповідно до ступеня ураження та їхніх потреб. Подробиці 
уточнюйте у свого особистого лікаря та в Управлінні соціальної 
допомоги за вашою постійною чи поточною адресою.

РОЗДІЛ 5:
СОЦІАЛЬНА
ПІДТРИМКА
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3. Щомісячна адресна допомога на оплату квартирної плати за 
комунальне житло
Відповідно до ст. 14 Положення про застосування Закону про со-
ціальну допомогу право на щомісячну адресну допомогу для спла-
ти квартирної плати за комунальне житло мають особи, якщо 
на їх ім’я оформлений ордер на проживання в комунальному житлі 
та дохід яких за попередній місяць становить до 250 відсотків 
диференційованого мінімуму доходів громадян, якщо вони:

 діти-сироти віком до 25 років, які закінчили соціально-навчаль-
но-професійний центр;

 самотні люди похилого віку старше 70 років;
 один з батьків, який сам виховує дитину/дітей.

Допомога виплачується після пред’явлення квитанції про сплаче-
ну оренду комунального житла.

4. Допомога на опалення
Право на адресну допомогу на опалення мають особи та сім’ї, 
середньомісячний дохід яких за попередні 6 місяців до місяця по-
дання заяви-декларації нижчий або дорівнює диференційованому 
мінімальному доходу на опалення та відповідають умовам ст. 10 
та 11 Положення про застосування Закону про соціальні допомоги.
Термін оформлення допомоги на опалення – з 1 липня до 31 жовтня.
Допомога призначається на період з 1 листопада по 31 березня.

5. Одноразова допомога на задоволення миттєво виниклих по-
треб по здоров’ю, освіті, комунально-побутових питань та 
інших життєво важливих потреб
Надання такого виду підтримки здійснюється після співбесіди 
та за умови виникнення непередбачених обставин. Підтримка 
надається лише раз на рік, а її максимальний розмір становить 
375 левів

6. Одноразова допомога на оформлення посвідчення особи
За цим видом підтримки мають право претендувати біженці 
та особи з гуманітарним статусом. Максимальна сума, що на-
дається, становить 75 левів.

7. Підтримка за операційною програмою харчування
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право на допомогу в рамках Оперативної продовольчої 
програми згідно з умовами для громадян Болгарії.
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Підтримка за операційною програмою здійснюватиметься за 
двома основними видами операцій – надання індивідуальних на-
борів продуктів харчування та забезпечення гарячим обідом.

8. Право на цільові кошти для діагностики та лікування в ме-
дичних закладах стаціонарного обслуговування
Особи, які не мають доходу або особистого майна, щоб забез-
печити свою участь у процесі медичного страхування, мають 
право на цільові кошти для діагностики та лікування в медич-
них закладах для стаціонарного лікування згідно з Декретом Ради 
Міністрів 17/2007. У випадках, коли особи відповідають умовам ст. 
1, абз. 3 Указу, цей Декрет також поширюється на іноземців, яким 
надано притулок, статус біженця чи гуманітарний статус.

9. Допомога інвалідам
Умовою для призначення щомісячної доплати на соціальну інте-
грацію є наявність експертного висновку ТЕЛК/НЕЛК, соціальної 
експертизи та заяви-декларації, поданої до управління «Соціаль-
на допомога» за постійним місцем проживання особи з інвалідніс-
тю, ним самим, його законним представником або уповноваже-
ною особою в його особі.

10. Право на соціальну пенсію - за віком та по інвалідності
Право на соціальну пенсію мають особи, які досягли 70 років, якщо 
річний дохід члена сім’ї на день досягнення віку становить мен-
ше суми гарантованого мінімуму доходів, встановленого в країні 
за останні 12 місяців.
Право на соціальну пенсію по інвалідності мають особи віком від 
16 років із стійкими обмеженнями працездатності, видом і сту-
пенем інвалідності понад 71 відсоток.

11. Порядок звернення за призначенням соціальних виплат
Соціальна допомога надається Управлінням соціальної допомоги 
за постійним або поточним місцем проживання. За заявою подає-
ться пакет документів залежно від конкретного випадку та не-
обхідної підтримки.

 ID картка особи;
 документи, що підтверджують доходи заявника та інших 

членів сім‘ї;
 медичний протокол або експертиза у випадках важкої хвороби 

або інвалідності;
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Після подання документів проводиться співбесіда між заявником 
на допомогу та соціальним працівником за місцем проживання за 
постійною або поточною адресою. У разі позитивного рішення 
допомога надається безготівковим розрахунком.

Соціальні інтерв‘ю проводяться болгарською мовою, тому - якщо 
необхідно, знайдіть перекладача або іншу особу, яка володіє бол-
гарською мовою, щоб допомогти вам.

Якщо протягом 3 місяців з моменту отримання статусу ви за-
реєструвалися в Бюро праці, ви маєте право в будь-який час оф-
ормити соціальні виплати за потреби. Якщо ви пропустили цей 
термін, ви можете подати заяву на отримання соціальних ви-
плат через 6 місяців після реєстрації в службі зайнятості.
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1. Болгарський Гельсінський комітет
Болгарський Гельсінський комітет надає безкоштовну правову 
допомогу жертвам основних прав людини. Ця діяльність здій-
снюється за двома програмами організації. Програма правового 
захисту консультує та розглядає окремі, стратегічно відібрані 
справи, які відповідають пріоритетам програми. Програма пра-
вової допомоги біженцям і мігрантам підтримує осіб, які шукаю-
ть міжнародного захисту в Болгарії.

БОЛГАРСЬКИЙ ГЕЛЬСІНСЬКИЙ КОМІТЕТ
Софія, вул. Узунджовська №1, етаж 3
Телефон: 00359 2 981 3318 / 00359 2 980 2049
E-mail: refunit@bghelsinki.org
Веб-сайт: www.bghelsinki.org

Свіленград, вул. Генерала Струкова №5
Телефон: 00359 379 63 118
E-mail: refunit2@bghelsinki.org
Веб-сайт: www.bghelsinki.org

Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23
Веб-сайт: www.bghelsinki.org

Графік роботи: 10:00-12:00 / 13:00-16:00

2. Верховний комісар ООН у справах біженців
У рамках свого мандату УВКБ ООН обслуговує біженців та шукачів 
притулку, репатріантів, осіб без громадянства та внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО).

РОЗДІЛ 6:
ДОСТУП

ДО ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ
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У зв’язку з надзвичайною ситуацією та обсягом гуманітарної 
допомоги, якої потребують біженці з України, УВКБ ООН очолює 
регіональні міжвідомчі зусилля з вирішення ситуації з біженцями 
в Болгарії в рамках спільної роботи з підтримки країн, що прий-
мають біженців.

3. Національна служба правової допомоги
Громадянам Болгарії, які прибувають з України, Національне бюро 
правової допомоги може надати правову допомогу, якщо вони 
відповідають умовам, визначеним Законом про правову допомо-
гу. Громадяни України, які шукають захисту на території Рес-
публіки Болгарія, а також громадяни Болгарії, які приїжджають з 
України, також можуть скористатися Національною правовою 
лінією допомоги 0700 18 250 щодня з подовженим графіком робо-
ти з 8:30 до 18:30.
Софія 1421, вул. Розвигор №1
Національний телефон
для правової допомоги: 00359 70018250
Веб-сайт: https://mjs.bg/home/
Графік роботи: 9:00 - 17:00
Гарячі лінії для правових консультацій українських біженців:
Асоціація адвокатів Софії:
тел.: + 359 879 292 230; + 359 879 292 231
Асоціація адвокатів – Плевен:
тел.: 064/803 321; 0878/367878

4. Інші організації, що надають безоплатну правову допомогу
(Асоціація біженців та мігрантів, Фонд „Центр правової допо-
моги - Голос в Болгарії“, Фонд „Доступ до прав“, БЦГД)
Міжнародна організація з міграції
Адреса: Софія, вул. „Цар Асен“, 77
Телефон: +359 2 939 47 74
Веб-сайт: https://bulgaria.iom.int/
Facebook: www.facebook.com/IOMBulgaria
Електронна адреса: iomsofia@iom.int

Болгарська рада у справах біженців та мігрантів
Адреса: Софія, бульвар Джеймса Баучера, 76
Телефон: +359 2 427 17 43
Веб-сайт: www.bcrm-bg.org
Facebook: www.facebook.com/Bulrefcouncil
Електронна адреса: bgrc@bulrefcouncil.org
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Фонд «Доступ до прав».
Адреса: Софія, г.к. „Дружба“ 2, бл. 321
Телефон: +359 2 879 32 80
Веб-сайт: www.farbg.eu
Facebook: www.facebook.com/farbg.eu
Електронна адреса: office@farbg.eu

Центр правової допомоги „Голос в Болгарії“
Адреса: м. Софія, вул. Тріадиця, 5Б, 2 поверх, офіс 226
Телефон: +359 8 94 760 180
Веб-сайт: www.centerforlegalaid.com
Електронна адреса: voiceinbulgaria@gmail.com

БОЛГАРСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Софія, бул. „Васил Левський“ 33
Телефон: 00359 2 963 53 57
Електронна адреса: office@bgrf.org
Веб-сайт: https://bgrf.org/

Хасково, вулиця „Пірін“ №9
Телефон: 00359 38 624 685
Електронна адреса: bgrfhaskovo@mail.bg

Димитровград, вулиця „Климента Охридського“ №1, поверх 1, кім-
ната 1
Телефон: 00359 38 624 68
Електронна адреса: bgrfdimitrovgrad@mail.bg
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1. Реєстрація громадянського стану
Після того, як вам вручили рішення про надання статусу біженця 
або гуманітарного статусу, протягом 14 днів ви повинні знайти 
житло та пройти обов‘язкову реєстрацію громадянського ста-
ну у відповідному муніципалітеті.

Як це зробити?
Знайдіть житло з адресою, де ви та ваша родина можете пропи-
сатися. Власник нерухомості повинен погодитися на реєстра-
цію. Перед реєстрацією за адресою рекомендується підписати 
договір оренди.
Повідомте Державне агентство у справах біженців (ДАБ) про 
адресу вашого нового житла: Агентство надішле лист до муні-
ципалітету, де він розташований.

Реєстрація у відповідному муніципалітеті відбувається з 
наступними документами:

 Рішення про надання статусу біженця, гуманітарного стату-
су чи притулку;

 Лист від ДАБ до голови відповідного муніципалітету;
 Реєстраційна картка ДАБ (синя картка);
 Заява про постійну та поточну адресу (заповнюється на місці);
 Список усіх членів вашої родини – батьків, дружини, дітей, 

братів і сестер (можна написати заздалегідь на білому аркуші);
 Договір оренди з власником майна, якщо він у вас є;

РОЗДІЛ 7:

ДОКУМЕНТИ
ПОСВІДЧУЮЧІ

ОСОБУ ДЛЯ ОСІБ,
ЯКІ ОТРИМАЛИ
МІЖНАРОДНИЙ

ЗАХИСТ
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 Копія нотаріального акту про право власності;
 Заява-згода власника майна (пишеться на місці);
 Документ про сплачений адміністративний збір, розмір якого 

залежить від муніципалітету.

Власник нерухомості повинен бути присутнім під час реєстрації 
для підписання заяви-згоди. Як виняток, замість неї може бути 
подана нотаріально засвідчена декларація.

2. Електронний обліковий листок особи та Єдиний громадян-
ський номер
Видача електронної персональної реєстраційної картки та ЄГН 
особам, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
здійснюється адміністрацією муніципалітету, в якому ви прожи-
ваєте, на підставі таких документів:

 рішення про надання статусу біженця чи гуманітарного ста-
тусу;

 свідоцтво про народження дитини, яка народилася на тери-
торії країни, від батьків, які мають статус біженця або гумані-
тарний статус;

 заява про постійну адресу та адресна картка для поточної ад-
реси в цьому муніципалітеті.
Плата за отримання ЄГН не стягується.

3. Адресна реєстрація
Для адресної реєстрації необхідно подати договір оренди з влас-
ником майна та письмову згоду власника майна, що здійснюється 
шляхом подання декларації відповідного  зразка.

Послуга безкоштовна і виконується протягом семи днів 
після звернення. Процедури здійснюються Єдиною системою 
реєстрації актів цивільного стану та надання адміністратив-
них послуг населенню (ЕСГРАОН) відповідного муніципалітету чи 
мерії.

4. Особисті документи
Болгарські документи, що посвідчують особу, особам із стату-
сом біженця та гуманітарним статусом видаються після по-
дання заяви в Управлінні міграції в Софії (бул. Марії Луїзи, 48) або 
в регіональних управліннях Міністерства внутрішніх справ за 
межами Софії.
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Особистими документами осіб, яким надано захист, є:
 Картка особи зі статусом біженця (термін дії: до 5 років)
 Картка особи з гуманітарним статусом (термін дії: до 3 років)

Необхідні документи для видачі:
 Форма заяви на видачу персонального документа – на місці на-

дається форма, згенерована системою;
 Рішення про надання статусу біженця, гуманітарного стату-

су чи притулку;
 Довідка про реєстрацію в Реєстрі населення за постійною ад-

ресою;
 Паспорт країни походження (за наявності);
 Документ про сплачене державне мито.

5. Посвідчення водія транспортного засобу
Якщо у вас немає водійського посвідчення країни походження, 
вам необхідно пройти курс водіння. Для отримання водійського 
посвідчення основного типу – категорії В (що дозволяє керува-
ти автомобілем) - курс триває від одного до трьох місяців, за-
лежно від інтенсивності, і включає як теоретичне, так і прак-
тичне навчання. Ціни на курси коливаються від 350 до 650 левів 
залежно від умов школи.
Після закінчення курсу кандидати у водії складають офіційний 
державний іспит, який також включає теоретичну та практич-
ну частини. Іспит можна складати болгарською або англійською 
мовами.

Якщо у вас є дійсне водійське посвідчення країни походжен-
ня, ви маєте право користуватися ним протягом одного року 
після отримання статусу біженця або гуманітарного статусу. 
Рекомендується мати легалізований переклад вашого водій-
ського посвідчення. Після закінчення цього терміну необхідно 
зареєструватися на зазначений державний іспит з водіння з те-
орії та практики.
Посвідчення водія видається підрозділом «Дорожньої поліції» при 
Столичному управлінні поліції та обласних управліннях.

6. Свідоцтво про народження
Свідоцтво про народження дитини, батьки якої отримали 
міжнародний захист у Болгарії, видається муніципалітетом за 
постійною адресою батьків. Для цього медичний заклад, де на-
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родилася дитина, офіційно повідомляє муніципалітет. Послуга 
безкоштовна і обов‘язкова для кожної дитини, народженої на те-
риторії Болгарії.

7. Свідотство про шлюб
Ви маєте право одружитися в Болгарії, якщо вам виповнилося 
18 років, для осіб віком від 16 і 17 років потрібен дозвіл районно-
го суду. Щоб одружитися, необхідно подати документи до муні-
ципалітету постійної адреси принаймні за 30 днів до церемонії. 
Вам знадобляться медичні довідки обох партнерів, видані ліка-
рями загальної практики. В Софії документи подаються до Сто-
личного будинку урочистих обрядів, що на вулиці «Кракра», 2А. За-
лежно від послуги може стягуватися плата.

Якщо обидва партнери є іноземними громадянами, вони повин-
ні засвідчити свій сімейний стан до шлюбу за допомогою заяви, 
підписаної перед державним нотаріусом.

Церемонія має цивільний характер і відбувається в муніципалі-
теті або в спеціальних ритуальних залах. Видається свідоцтво 
про цивільний шлюб, яке засвідчує ваш сімейний стан. Релігійні 
шлюби не мають юридичної сили і не змінюють вашого сімейно-
го стану в Болгарії.

8. Документи для виїзду за кордон
Біженці та іноземці з гуманітарним статусом, а також іноземці, 
які отримали притулок, не можуть виїжджати за межі Болгарії 
з посвідченням особи, але потребують свідоцтва про подорож.
Заяви про видачу документів подаються в Управління міграції в 
Софії або в обласне управління МВС за постійним місцем прожи-
вання заявника.

Проїзними документами осіб, яким надано захист, є наступні:
 Посвідчення про виїзд за кордон особи зі статусом біженця 

строком дії до 5 років, але не більше строку дії Картки біженця;
 Посвідчення про виїзд за кордон особи з гуманітарним стату-

сом строком дії до 3 років, але не більше строку дії картки іно-
земця з гуманітарним статусом.

Як і громадяни Болгарії, біженці та іноземці, які отримали при-
тулок, мають право перебувати в країнах ЄС до трьох місяців. 
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Більш тривале перебування можливе лише за наявності спеціа-
льного дозволу місцевих міграційних органів на підставі підписа-
ного трудового договору, розпочатого навчання тощо.

Іноземці, які отримали гуманітарний статус, повинні уточню-
вати в посольстві країни, куди вони бажають поїхати, які умови 
в‘їзду на її територію. У більшості випадків європейські країни 
вимагають отримання візи від осіб з гуманітарним статусом.

9. Документи-замінники
ДАБ може видавати сертифікати, які замінюють офіційні доку-
менти, видані органами влади вашої країни або через них, якщо 
вони потрібні для видачі болгарських особистих документів 
або доступу до прав. Це можуть бути свідоцтва, які замінюють 
свідоцтва про народження та про цивільний шлюб.

Агентство не видає документи, що замінюють освітньо-про-
фесійні сертифікати та дипломи.
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1. Оренда житла 
Оренда житла особами, які отримали статус біженця або гумані-
тарний статус, здійснюється на умовах, встановлених для гро-
мадян Болгарії. Про оренду житла між особою та власником жит-
ла укладається письмовий договір у двох примірниках для кожної 
із сторін. Після оренди квартири орендар (особа, яка отримала 
статус біженця або гуманітарний статус) повинен пройти ад-
ресну реєстрацію у відповідному муніципалітеті.
Знайти квартиру/будинок в оренду можна декількома способами: 
через спеціалізовані сайти в Інтернеті, через агентства неру-
хомості, за допомогою неурядового сектору, або через друзів, ро-
ботодавців чи знайомих.
Карітас Софія та Болгарський Червоний Хрест можуть допомог-
ти вам знайти житло. Соціальні працівники інтеграційних цен-
трів обох організацій мають інформацію про орендодавців, які 
готові надавати нерухомість біженцям та людям з гуманітар-
ним статусом. (Контакти обох центрів див. у Розділі X. Громад-
ські організації.

Деякі з найпопулярніших сайтів оренди квартир:
 www.alo.bg
 www.imot.bg
 www.imoti.net
 www.imoti.info
 www.address.bg

При бажанні можна звернутися в конкретне агентство, яке до-
поможе підібрати житло.

2. Поселення в муніципальне житло
Біженці та особи з гуманітарним статусом мають право на 
розміщення в будинках тимчасового проживання. Існує два типи 

РОЗДІЛ 8:
ЖИТЛОВІ
ПИТАННЯ
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таких установ: пункти тимчасового розміщення та притул-
ки для бездомних. Перевірте, чи існують такі служби у вашому 
муніципалітеті через Управління соціальної допомоги або безпо-
середньо в муніципалітеті.
Пункти тимчасового розміщення надають притулок на три 
місяці протягом календарного року з можливістю продовження 
перебування ще на три місяці. Щоб подати заявку, вам потрібно 
відвідати управління соціальної допомоги в муніципалітеті, де 
ви зареєстровані. При подачі заявки вам знадобляться особисті 
документи.
Притулки надають притулок лише взимку (зазвичай у період з 
грудня по березень) і лише вночі (з 5 вечора до 10 ранку наступно-
го дня). У більшості притулків для розміщення людини потрібні 
особисті документи, але можливі винятки.

3. Поселення в спеціалізовані установи та соціальні служби 
стаціонарного типу в громаді
Особи, яким надано статус біженця або гуманітарний статус, 
мають право на розміщення в спеціалізованих закладах і стаціо-
нарних установах, а також на доступ до соціальних послуг у гро-
маді відповідно до правил та умов для громадян Болгарії.
Влаштування до спеціалізованих закладів та інтернатних служб, 
а також прийом до соціальних служб на території громади здій-
снюється наказом директора Управління «Соціальна допомо-
га», на території якого діє служба, на підставі підготовленого 
звіту-пропозиції в порядок надходження до дирекції документів 
потенційних користувачів.

Для отримання інформації про види соціальних послуг скануйте 
наступний QR-код:
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Особи зі статусом біженця мають право подати заяву на бол-
гарське громадянство через три роки після отримання міжна-
родного захисту в Болгарії, а особи з гуманітарним статусом 
– через п‘ять років після отримання міжнародного захисту в Бол-
гарії.

Документи на болгарське громадянство подаються в Міністер-
ство юстиції, Управління „Болгарське громадянство“ за адресою: 
вул. „Слов‘янська“, 1, Софія. Перш ніж подавати заявку, ви повинні 
записатися електронно на прийом за посиланням: http://publicbg.
mjs.bg/BgSubmissionDoc/.

Для отримання громадянства необхідні такі документи:
 Зразок заяви (завантажується з Інтернету або пишеться на 

місці болгарською мовою при подачі);
 Свідоцтво про народження або, якщо його немає, свідоцтво, 

яке замінює відсутній документ, видане Державним агент-
ством у справах біженців (ДАБ);

 Рішення Державного агентства у справах біженців про 
підтвердження Вашого статусу біженця або гуманітарного 
статусу;

 Довідка про несудимість;
 Документ з прокуратури про те, що проти Вас не порушено 

кримінальну справу за вчинення умисного злочину загального ха-
рактеру;

 Довідка від роботодавця, що Ви працюєте легально, або з від-
повідної податкової служби про задекларовані доходи за поперед-

РОЗДІЛ 9:

НАБУТТЯ
БОЛГАРСЬКОГО

ГРОМАДЯНСТВА –
УМОВИ ТА ПОРЯДОК 
ЙОГО ОТРИМАННЯ
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ній рік, а також документ про сплачене обов‘язкове страхування;
 Документ про володіння болгарською мовою, виданий Мініс-

терством освіти і науки, або нотаріально завірена копія дипло-
му про повну освіту в Болгарії (основну, середню або вищу);

 Медичний документ, виданий лікарсько-консультативною 
комісією медичного закладу, який Вас обслуговує за місцем прожи-
вання, про відсутність у Вас гострих, заразних та інфекційних 
захворювань;

 Зразок декларації (завантажується з Інтернету або заповнює-
ться на місці);

 Офіційний документ, що засвідчує зміну імені, якщо таке є, а 
також офіційний документ, що посвідчує особу на інше ім‘я.

 Автобіографія;
 Актуальна фотографія паспортного формату – 1 примірник;
 Ксерокопія посвідчення особи;
 Квитанція про сплату державної такси в розмірі 100 левів на 

рахунок Міністерства юстиції BNB - TSU, IBAN: BG09 BNBG 9661 
3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

Документ про володіння болгарською мовою видається Цен-
тром оцінювання в дошкільній та шкільній освіті (ЦОПУО) при 
Міністерстві освіти і науки. Якщо у вас є сертифікат або ди-
плом про завершений курс болгарської мови, ви повинні віднести 
його до відповідного центру для визнання.
Необхідно пред‘явити посвідчення особи, а також нотаріально 
завірену копію атестата або диплома. Якщо у вас немає диплома 
або він не визнається для отримання громадянства, ви повинні 
скласти тест з болгарської мови в Центрі підготовки учнів до 
олімпіад.
Після подачі документів на громадянство призначається дата 
співбесіди. Міністерство юстиції має прийняти рішення щодо 
заяви про отримання громадянства Болгарії протягом 18 мі-
сяців. Якщо він позитивний, президент Болгарії видає указ про 
надання громадянства. Щоб отримати постанову, необхідно 
сплатити 250 левів. Негативні рішення оскарженню не підля-
гають. У разі відмови особа має право звернутися повторно, по-
давши нову заяву.
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Біженці та особи з гуманітарним статусом можуть скориста-
тися широкою інтеграційною підтримкою, яку пропонують два 
спеціалізовані центри в Софії:

Центр інтеграції біженців та мігрантів «Св. Анна» Карітас 
Софія:
Контакти:
Адреса: м. Софія, вул. Струма, 1
Телефон: +359 2 869 6335
Фейсбук: https://www.facebook.com/SvetaAnnaSofia/
Графік роботи: понеділок-п‘ятниця, 9:30 - 17:30.

Інформаційно-інтеграційний центр BRC та УВКБ ООН
Контакти:
Адреса: Софія, бул. Христо і Євлогі Георгієві, 165
Телефон: +359 2 99 50 192
Facebook: https://www.facebook.com/brcinfocentre/
Графік роботи: понеділок - п‘ятниця, 9:00 - 17:00.

Центр соціальної реабілітації та інтеграції біженців:
Контакти:
Адреса: м. Пловдив, вул. Дімітар Цончев, 11
Телефон: +359 884 544 301
Графік роботи: понеділок - п‘ятниця, 8:30 - 17:00.

РОЗДІЛ 10:
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Організації, що надають соціальний супровід та допомогу:
БОЛГАРСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
Софія, бульвар Джеймса Баучера, 76
Телефон: 00359 2 81 64 821
Електронна адреса: m.stoyanova@redcross.bg
Веб-сайт: https://www.redcross.bg
Графік роботи: 9:00 - 18:00

КАРІТАС СОФІЯ
Софія, ж.к. «Ілінден», бл. 55, вхід В, додаток. 47
Телефон: 00359 2 920 08 25
Електронна адреса: info@caritas-sofia.org
Веб-сайт: http://caritas-sofia.org

РАДА ЖІНОК-БІЖЕНОК
Софія, вул. „Екзарха Йосифа“, 95
Телефон: 00359 878 136 231
Телефон: для контактів для арабомовних: 00359 878 607 550
Телефон: для контактів для носіїв фарсі/дарі: +359 878 952 691
Електронна адреса: office@crw-bg.org
Веб-сайт: http://crw-bg.org
Графік роботи: 10:00 - 16:00

Організації, що надають безкоштовну медичну та психологіч-
ну допомогу:
ФОНД „ЦЕНТР НАДЯ“.
Софія, вул. „Князь Борис І“ № 166, поверх 2, кв 5
Телефон: 00359 2 981 93 00
Електронна адреса: centrenadja@abv.bg
Веб-сайт: https://nmd.bg/members/tsentar-nadya

ФОНД „АСОЦІАЦІЯ АНІМУС“.
Софія, вул. „Екзарха Йосифа“, 85
Телефон: 00359 2 983 5205
Електронна адреса: animus@animusassociation.org
Веб-сайт: https://animusassociation.org

Культурні та громадські заходи
CVS Болгарія
Адреса: м. Софія, вул. Царибродська, 51-59, прим. А, пов.1
Телефон: +359 88 476 6435
Веб-сайт: www.cvs-bg.org
Facebook: www.facebook.com/CVS.Bulgaria
Електронна адреса: office@cvs-bg.org
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МУЛЬТИ КУЛЬТИ КОЛЕКТИВ
Адреса: м. Софія, вул. Черномена, 5
Тел.: +359 89 823 9850
Веб-сайт: www.multikulti.bg/
Facebook: www.facebook.com/multikulti.bg
Електронна адреса: info@multikulti.bg

Наступні онлайн-портали пропонують корисну інформацію з 
питань біженців:

Ukraine.gov.bg – національний портал для українських біженців;

https://www.aref.government.bg/ – веб-сайт Державного агент-
ства у справах біженців, де в підрозділі Current - Актуальна інфор-
мація - можна переглянути дані про кількість осіб, які щомісяця 
шукали та отримали захист у Болгарії;

www.refugee-integration.bg – простий у користуванні інформа-
ційний ресурс для підтримки муніципальних службовців та всіх 
інших зацікавлених сторін у процесі інтеграції біженців, створе-
ний Болгарською радою у справах біженців та мігрантів.
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НАЦІОНАЛЬНІ УСТАНОВИ
Президент Республіки Болгарія
Згідно з Конституцією Республіки Болгарія, президент має пов-
новаження, пов‘язані з міграційною політикою Болгарії, а саме 
надання притулку та допомоги болгарам за кордоном. Віце-пре-
зидент також може надавати притулок, надавати та віднов-
лювати болгарське громадянство, звільняти та позбавляти 
його. Процедури, умови та порядок здійснення цих повноважень 
детально регламентуються в Законі про болгарське громадян-
ство.

Міністерство внутрішніх справ

Управління міграції www.mvr.bg/migration

Міністерство закордонних справ www.mfa.bg

Управління „Консульські відносини“ consular@mfa.bg

Міністерство праці та соціальної політики
www.mlsp.government.bg

Агентство соціальної допомоги www.asp.government.bg

Агентство зайнятості www.az.government.bg

Державне агентство у справах біженців (ДАБ) при Раді Міністрів
www.aref.government.bg

РОЗДІЛ 11:

ВАЖЛИВІ
НАЦІОНАЛЬНІ

ТА МУНІЦИПАЛЬНІ
УСТАНОВИ В БОЛГАРІЇ
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Антидискримінаційна комісія www.kzd-nondiscrimination.com/

Державне агентство у справах дітей при Раді Міністрів
www.sacp.government.bg

Міністерство освіти і науки www.mon.bg

МОЗ https://www.mh.government.bg

Управління юстиції www.justice.government.bg

Муніципалітети та райони муніципалітетів
Місцеві органи влади несуть відповідальність за ініціювання та 
реалізацію горизонтальної політики та заходів щодо соціальної 
інтеграції та реалізації осіб, які проживають на їхній території 
та отримали міжнародний захист.

При наявності бажання і зацікавленості голови муніципалітетів 
складають угоду про інтеграцію з особою, яка одержала міжна-
родний захист. Муніципалітети заявляють про свою готов-
ність прийняти певну кількість осіб, яким надано міжнародний 
захист, враховуючи стан ринку праці, наявну кваліфікацію, де-
мографічні тенденції, перспективи розвитку муніципалітету, 
наявність великої кількості іноземців, щоб уникнути сегрегації 
та концентрації, що створює ризики для соціально-економічної 
стабільності та безпеки.



�������

Н а у к а  в  к р и з а т а

I N  T H E  C R I S I S
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