
До уваги громадян України, які прибувають на територію Республіки Болгарія 

Повідомляємо, що відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1806 Європейського Парламенту та Ради, 

громадяни України мають право на безвізовий в’їзд до Республіки Болгарія та право на 

проживання протягом 90 днів кожні 6 місяців у Болгарії. 

Термін може бути продовжений з гуманітарних причин, пов’язаних із надзвичайними 

обставинами, згідно зі ст. 27, абз. 2 Закону про іноземців у Республіці Болгарія. Порядок, у якому 

громадяни України можуть скористатися правом на додаткове перебування на території нашої 

країни, визначено в Положенні про застосування Закону про іноземців у Республіці Болгарія. 

Громадяни України, які бажають продовжити безвізове перебування в Республіці Болгарія, можуть 

подати заяву до Управління «Міграція» - Міністерства внутрішніх справ (МВС) або до секторів і 

груп «Міграція» при Міністерстві внутрішніх справ до закінчення дозволеного терміну безвізового 

перебування. Форму заяви вони отримають на місці або можуть заповнити заздалегідь, 

завантаживши на сайті Управління «Міграція»  МВС (зразок згідно з додатком № 2 до ст. 11 ч. 3 

Закону про міграцiю).  

 Громадяни України болгарського походження можуть отримати дозвіл на довгострокове або 

постійне проживання в Республіці Болгарія, якщо вони уклали трудовий договір з болгарським 

роботодавцем на термін понад 6 місяців. 

 Громадяни України, які бажають отримати міжнародний захист (статус біженця чи гуманітарний 

статус), можуть звернутися до відділень Державного агентства у справах біженців при Раді 

Міністрів, а за містом Софія закріплено РПЦ-Софія за адресою ж.к. Овча Купель, 2, вул. 

Монтевідео, 21, а також перед органами Управління «Міграція» – МВС, а також перед 

відділами/секторами/групами «Міграція» при МВС та перед органами Головного управління 

«Прикордонна поліція» - МВС. 

Для отримання додаткової інформації громадяни України можуть відвідати Управління міграції – 

Міністерства внутрішніх справ за адресою Софія, бул. Княгиня Марія Луїза, 48. Якщо вони 

проживають за межами міста Софії, вони можуть відвідати відповідний сектор/групу «Міграція» 

Регіонального управління Міністерства внутрішніх справ за місцем їх проживання в країні. 

Додаткові запитання можна задати на сайті Управління «Міграція». 
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