#BGforUkraine
БОЛГАРІЯ З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ
Болгарське правління, місцеві органи влади и
тисячі добровольців об'єдналися, щоб
допомогти всім, що тікають від жахів війни в
Україні. Незалежно від того, чи Вам потрібно
знайти тимчасовий притулок у нас, ми Вам
допоможемо!
Піресікши кордон Болгарії, у Вас є наступні можливості:

1. Якщо Вам потрібен тимчасовий захист - цей статус
спеціально введено ЄС для людей, що тікають від війни
в Україні. Такий статус Вам дає можливість на:
безкоштовний притулок та їжу;
доступ до охорони здоров'я, освіти та соціальної
допомоги;
доступ до ринку праці;
можливість розпочати свій бізнес.
Маючи статус тимчасового захисту, Ви можете
повернутись додому у будь-який час і можете вільно
подорожувати по ЄС.Термін дії статусу - один рік з
можливістю продовження.
2. Подати заяву на міжнародний захист, що включає
надання статусу біженця чи гуманітарного статусу.
Детальніше про цю можливість можете дізнатися з
національного порталу ukraine.gov.bg або на
прикордонному пункті.
3. Перебувати в Болгарії вільно та без візи за власний
рахунок протягом 90 днів з можливістю продовження до 6
місяців.

ВАЖЛИВО!

Болгарська держава має право потурбуватися про
вас, якщо ви будете шукати захисту. Детальна
інформація про ваші права знаходиться в
інформаційному порталі.

ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ:
Відскануйте код, що знизу, або
введіть адресу безпосередньо
для того, щоб ввійти в
національний портал створений з
думкою про Вас.

ШУКАЙТЕ ЗАХИСТУ В
ДЕРЖАВНІЙ АГЕНЦІЇ
ДЛЯ БІЖАНЦІВ
Тел: +359 876 388 427;
+359 876 388 437
E-mail: sar@saref.government.bg
Адрес: гр. София 123, бул. "Княгиня
Мария Луиза" № 114Б

ПРОДОВЖТЕ ВАШЕ
ПЕРЕБУВАННЯ В
ДИРЕКЦИЯ
„МИГРАЦИЯ“
Тел: 02 9824808; 02 9827251
E-mail: migration@mvr.bg
https://www.mvr.bg/migration
А д ре с : г р . С о ф и я , б у л . “ К н я г и н я
Мария Луиза” №48

НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+35929055555
+380322465075
UKRAINE.GOV.BG

ОТРИМАЄТЕ
ЮРИДИЧНУ
ДОПОМОГУ ВІД
НАЦІОНАЛЬНОГО
БЮРО З НАДАННЯ
ЮРИДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Тел: 0700 18 250
Кожен будній день
з 9:00 до 17:00

