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БЪЛГАРИЯ С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА УКРАЙНА 

Българското правителство, местните власти и
хиляди доброволци се обединихме, за да
помогнем на всички, които бягат от ужаса на
войната в Украйна. Независимо дали трябва да
намерите временен подслон у нас, или да
изградите нов живот в България, ние ще Ви
помогнем!

Да поискате временна закрила - този статут е
специално въведен от ЕС за хората, бягащи от войната
в Украйна. Статутът Ви предоставя възможност за: 

безплатен подслон и храна;
достъп до здравеопазване, образование и социални
грижи;
достъп до пазара на труда;
възможност да започнете свой бизнес.

Влизайки в България, Вие имате следните възможности:

1.

Със статут на временна закрила Вие можете да се
завърнете у дома по всяко време и можете свободно да
пътувате в ЕС. Срокът на този статут е една година с
възможност за удължаване.  

  2. Да кандидатствате за международна закрила, която
включва предоставяне на убежище или хуманитарен
статут. Повече за тази възможност може да научите на
националния портал ukraine.gov.bg или на граничния
пункт.

  3. Да пребивавате в България свободно и безвизово на
собствени разноски в рамките на 90 дни с възможност за
продължаване до 6 месеца.



НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ 

+35924927455
+380322465075

 

 
Тел :  0700 18 250 

Всеки  делничен  ден  
от  9 :00 ч .  до  17 :00 ч .

 
 

ПОЛУЧЕТЕ ПРАВНА
ПОМОЩ 

ОТ НАЦИОНАЛНОТО
БЮРО ЗА ПРАВНА

ПОМОЩ 

Тел :  +359 876 388 427;  
+359 876 388 437

E-mail :  sar@saref .government.bg 
Адрес :  гр .  София  123,  бул .  "Княгиня

Мария  Луиза"  №  114Б
 
 
 

ПОТЪРСЕТЕ
ЗАКРИЛА В
ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ ЗА
БЕЖАНЦИТЕ

 Телефони : . . . .
E-mail :  migration@mvr.bg. 
Адрес :   бул .  “Княгиня  Мария

Луиза ”  №48, гр .  София .  
 
 

УДЪЛЖЕТЕ
БЕЗВИЗОВИЯ СИ

ПРЕСТОЙ В
ДИРЕКЦИЯ

„МИГРАЦИЯ“ 

U K R A I N E . G O V . B G

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Тел :  02 9824808; 02 9827251
E-mail :  migration@mvr.bg

https://www.mvr.bg/migration
Адрес :  гр .  София ,  бул .  “Княгиня

Мария  Луиза ”  №48
 

ВАЖНО! 
Българската държава има право да се погрижи за
Вас безплатно само ако потърсите закрила.
Подробна информация за вашите права ще
намерите на националния информационен
портал.

Сканирайте кода по-долу или
въведете директно адреса, за да
влезете в националния портал,
създаден с мисъл за Вас.

mailto:migration@mvr.bg
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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!

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.

Піресікши кордон Болгарії, у Вас є наступні можливості:

1.

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.  Можете подати свою кандидатуру на Міжнародний
захист, що включає військой притулок та гуманітарний
статус. 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.

http://ukraine.gov.bg/


ВАЖЛИВО! 
Болгарська держава має право потурбуватися про
вас безкоштовно, якщо ви будете шукати захисту.
Детальна �нформац�я про ваш� права знаходиться
в �нформац�йному портал�.

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

U K R A I N E . G O V . B G

НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+35924927455
+380322465075

 

ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ:

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
Адрес :  гр .  София ,  бул .  “Княгиня

Мария  Луиза ”  №48

ОТРИМАЄТЕ
ЮРИДИЧНУ

ДОПОМОГУ ВІД
НАЦІОНАЛЬНОГО
БЮРО З НАДАННЯ

ЮРИДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ 

Тел :  0700 18 250 
Кожен  будн�й  день
з  9 :00 до  17 :00

 

https://www.mvr.bg/migration

