
Основний мандат Верховного комісара ООН у справах бі-
женців (УВКБ ООН) полягає у тому, щоб забезпечити між-
народний захист біженців і допомагати урядам у пошуку 
довгострокових рішень. У цій брошурі Ви знайдете основ-
ну інформацію щодо можливих варіантів для перебування 
в Болгарії, а також корисні джерела інформації.  

В’ЇЗД ДО БОЛГАРІЇ  

При в’їзді в Болгарію всі громадяни України мають право: 

 Подати заяву на отримання тимчасового захисту – це 
винятковий захід, що запроваджений ЄС для людей, які 
були змушені залишити Україну внаслідок ведення воєн-
них дій через військовий наступ. Термін надання тимча-
сового захисту становить один рік та може бути поновле-
ний. Тимчасовий захист дає можливіть для:
 повернутися додому у будь який час та вільно 

подорожувати в рамках ЄС за умови дотримання 
певних вимог;

 безкоштовного житла та харчування;
 доступу до медицини,освіти та соціальних послуг;
 доступу до ринку праці;
 можливість розпочати власну справу.

ІНФОРМАЦІЯ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ  

ПРИБУВАЮТЬ  
З УКРАЇНИ  

ОТРИМАТИ МЕДИЧНУ ТА  
ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ
• Болгарський Червоний Хрест 

Гаряча лінія з питань здоров’я та медичних консультацій 

0800 20 101 (кожен день з 8:00 до 20:00)
help@redcross.bg – щодо питань здоров’я та медич-
них консультацій

Гаряча лінія психосоціальної підтримки 
0800 11 466 (кожен день з  8:00 до 20:00)



 Подати заяву щодо міжнародного захисту, який 
включає надання статусу біженця чи гуманітарного 
статусу. Детальніше про процедуру можна дізнатися за 
наступними посиланнями:  

 або в пункті пропуску на кордоні. 

	Перебувати на території Болгарії без візи за власний 
рахунок протягом 90 днів з можливістю продовження 
на термін до 6 місяців.

ДЖЕРЕЛА КОРИСНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  
Державний портал для постраждалих від бойових дій в 
Україні (Інформація доступна українською, російською та 
англійською мовами)

Представництво Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців в Болгарії    
+359 2 98 02 453/4 
(понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00)

bulso@unhcr.org

ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ  
КОНСУЛЬТАЦІЮ 

• Болгарський Гельсінський Комітет 
 Тел.: +359 2 980 20 49; +359 2 981 33 18 
 (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00) 

 Гаряча лінія:  +359 8888 19 745 
 (понеділок – п’ятниця з 07:00 до 09:00 та з 17:00 до 

20:00, субота та неділя з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 
16:00) 

 https://asylum.bg/uk/home-dashboard-ua
  сторінка Болгарського Гельсінсь-

кого Комітету (БГК) з детальною 
інформацією про процедуру от-
римання міжнародного захисту 
(доступна українська версія)  

• Національне бюро юридичної допомоги
 Тел.: 0700 18 250 
 (з понеділка до п‘ятниці з 9:00 до 17:00)

https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg 

https://ukraine.gov.bg

https://ukraine.gov.bg/ua/

Державна гаряча лінія:   
+359 2 90 55 555; +380322465075


