Інформація для громадян України
Щоб подати заяву про міжнародний захист в Республіці Болгарія, ви повинні перебувати на
території Республіки Болгарія. Ви можете подати заяву до посадових осіб Державного
агентства у справах біженців при Раді міністрів (ДАСБ при РМ) або до іншого державного
органу Болгарії, який перешле її до ДАСБ при РМ.
Для реєстрації Вашої заяви про міжнародний захист та порушення процедури Вам необхідно
особисто з’явитися в один із центрів реєстрації та прийому ДАСБ при РМ:
• Реєстраційно-приймальний центр, м. Софія
адреса: м. Софія, Овча Купель, вулиця Монтевідео, 21А
• Реєстраційно-приймальний пункт у с. Баня
адреса: село Баня, м. Нова Загора, район Мінеральні Бані №17
• Реєстраційно-приймальний центр - Харманлі
адреса: Харманлі, житловий район «Дружба» № 23
Ваша заява про надання міжнародного захисту має бути оформлена письмово та містити
Ваші персональні дані, конкретний запит до Республіки Болгарія та дані для контакту.
Під час Вашої реєстрації як особи, яка просить міжнародного захисту в Республіці Болгарія,
вас сфотографують і візьмуть відбитки пальців. Під час реєстрації вам буде надано детальну
інформацію про Ваші права та обов’язки під час процедури надання міжнародного захисту.
Після реєстрації Вам видадуть реєстраційну картку, яку Ви повинні мати з собою до
закінчення процедури.
Якщо Ви є батько/мати і супроводжуєте до Республіки Болгарія свою неповнолітню дитину
до 18 років, Ви також можете подати заяву на захист й для неї. У цьому випадку в
територіальне управління разом з Вами повинна з’явитися дитина/діти.
Якщо ви неповнолітній/а без супроводу або неповнолітній іноземець, можете подати
заяву про міжнародний захист від свого імені. У цьому випадку Вам буде призначено
представника від Національного бюро з правової допомоги, який представлятиме Вас під час
процедури з надання міжнародного захисту.
Після вашої реєстрації посадовими особами ДАСБ при РМ під час процедури надання
міжнародного захисту ви матимете такі права:
 перебувати на території Республіки Болгарія;
 отримати реєстраційну картку;
 медичне страхування, доступне медичне обслуговування та безкоштовне
користування медичною допомогою за умовами для громадян Болгарії;
 психологічна допомога;
 соціальна допомога у порядку та розмірі, визначених для громадян Болгарії;
 перекладачеві;
 житло та харчування.
Під час процедури Вас можуть поселити в Реєстраційно-приймальному центрі
Державного агентства у справах біженців при Раді міністрів або за обраною Вами адресою,
якщо у Вас є кошти для забезпечення основних життєвих та побутових потреб.
До завершення процедури з надання міжнародного захисту Ви застраховані на правах
болгарських громадян. Після завершення процедури, особи, яким надано міжнародний
захист, беруть на себе сплату внесків на медичне страхування.

Якщо процедура з надання міжнародного захисту не буде завершена протягом 3 місяців з
моменту подання Вашої заяви з причин, що не залежать від Вас, Ви маєте право на доступ до
ринку праці.
Після надання міжнародного захисту Ви маєте право на доступ до ринку праці
відповідно до болгарського законодавства.
Додаткову інформацію можна отримати на місці в Реєстраційно-приймальних центрах
Державного агентства у справах біженців при Раді Міністрів за електронною адресою:
sar@saref.government.bg або за телефонами: +359 876 388 427 або +359 876 388 437.
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