
РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ 

Голова областної ради Пловдивської областi 

 

Координаційний центр «Пловдив – Україна» починає роботу сьогодні (1 березня 2022 року) в 

обласній адміністрації Пловдивської області. Центр синхронізуватиме роботу органів місцевої 

влади, обласних державних органів та громадських організацій з метою надання своєчасної та 

повноцiнної допомоги та підтримки громадянам України, які рятуються від війни і прибувають до 

Пловдива. 

Про це повідомив голова областної ради Пловдивської області Йордан Іванов, з ініціативи якого 

сьогодні відбулася координаційна нарада з головами муніципалітетів Пловдивської області, 

представниками адміністрації, державних установ, недержавного сектору, роботодавців, 

профспілок. 

Буде створено реальне середовище для роботи закладів, оскільки Центр буде збирати та надавати 

інформацію про всі можливі ресурси для розмiщення громадян України, підтримуватиме кампанію 

гуманітарної допомоги Болгарського Червоного Хреста (БЧХ), координуватиме дії щодо трудових  

правовідносин громадян України, вiдповiдно їхнього  статусу/засобу проживання на території 

Республіки Болгарія, підтримуватимуть зв’язок із закладами системи освіти, забезпечування 

роботою тощо. 

Координаційний центр «Пловдив – Україна» також відкриває цілодобову телефонну лінію за 

номером +359 32 605550. 

Електронна адреса для контактів, інформації та запитань до Центру: oa@pd.government.bg  

 

 

Робота Координаційного центру «Пловдив – Україна» в різних сферах: 

• Ресурси для розміщення: дані ресурсiв розміщення для громадян України збиратимуться та 

оновлюватимуться щотижня. Інформацію збиратиме Болгарський Червоний Хрест - за надані 

приватні будинки для проживання, від усіх муніципалітетів на території Пловдивської області, від 

інших організацій та громадян, які бажають допомогти. Все це буде зберігатися в 

Координаційному центрі та надаватиметься в разi потреби. 

• Трудові відносини: Інспекція праці разом з районною адміністрацією надасть повну інституційну 

підтримку як нужденним громадянам України, так і пловдівському бізнесу, щоб ці люди могли 

легально вийти на ринок праці. 

• Освіта: Директор Регіональної інспекції освіти Антоанета Пакова зобов'язується гарантувати 

доступ до болгарської системи освіти для кожної дитини в окрузi, незалежно від її статусу 

проживання та від того, говорить вона болгарською чи ні. 

 

mailto:oa@pd.government.bg


• Бізнес: Координаційний центр працюватиме у тісній співпраці з «Тракійською економічною 

зоною» та «Бізнесом для Пловдива», які вже забезпечили 100 робочих місць з проживанням для 

громадян України. 

• Кампанія Болгарського Червоного Хреста: на вул. Стойчо Мушанова, 48 збиратимуть 

пожертвування для громадян України. Приймаються тільки новий одяг та взуття, постільна білизна 

та ковдри, які можуть бути i використаними, за умови ретельної дезінфекції; усілякі гігієнічні 

матеріали, намети, обігрівачі, ліхтарі та генератори. Після збору та упаковки пожертвувань, 

Болгарський Червоний Хрест має повну готовність відправити їх у необхідні пункти в Україні. На 

цьому етапі немає потреби збирати харчовi продукти, тому організація їх не приймає, але готова 

розпочати акцію в разі потреби. 

• Охорона здоров'я: в Університетськiй багатопрофільнiй лікарнi для активного лікування 

„Пловдiв“ АД Пловдiв відкрито 50 ліжок для дорослих та 10 для педіатричного та неонатологічного 

лікування, які будуть  абсолютно безкоштовними для медичного обслуговування та лікування 

громадян України. Університетська багатопрофільна лікарня для активного лікування «Св. Георгій» 

також готова відкрити ліжка за необхідності. 

• Служби безпеки: структури служби безпеки готові надати матеріально-технічну, транспортну та 

будь-яку підтримку відповідно до своїх компетенцій. 

 

Координаційний центр «Пловдив - Україна» працюватиме синхронно з Радою Мiністрів та 

політики на національному рівні. Уся зібрана інформація буде надсилатися щонайменше раз на 

тиждень до Ради Міністрів для уточнення наявних ресурсів для допомоги, а також до Центру 

бессарабських болгар та муніципалітету Болграда, Україна. 

Обласна адміністрація Пловдiв область підготує інформаційний бюлетень з повною інформацією 

як щодо можливостей працевлаштування, так і у сфері освіти, охорони здоров’я, розташування та 

проживання в Республіці Болгарія. 

Триває процедура за протоколом МЗС Болгарії щодо ініціювання зустрічі голови Пловдивської 

області Йордана Іванова та Почесного консула України в Пловдиві Дімітра Георгієва. 

За погодженням з центром «Пловдив-Україна» забезпечуеться можливість психологічної 

підтримки за номером телефону 0800 114 66. 

Кошти можна пожертвувати за допомогою SMS на номер 1466 (ціна 1 лев) до всіх мобільних 

операторiв. 

Також відкрито пожертвувальний рахунок Болгарського Червоного Хреста для постраждалих від 

кризи в Україні: 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

BG23UNCR76301077778563 

UNCRBGSF 


