
Переклад з болгарської мови 

 

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ 

Державне агентство у справах біженців при Раді міністрів 

 

НАКАЗ 

№ РД05-263/08.04.2022 року 
На підставі ст. 5 п. 2 ч. 12 Регламенту Державного агентства у справах біженців при Раді 

міністрів (ДАСБ при РМ) у зв’язку зі ст. 48 п. 1 ч. 2 у зв’язку зі ст. 68 п. 1 ч. 2 Закону про 

притулок і біженців 

Беручи до уваги те, що Рішенням № 144 від 10 березня 2022 року Ради міністрів Республіки 

Болгарія (РБ), зміненим Рішенням № 180 від 30 березня 2022 року Ради міністрів, відповідно 

до ст. 2 ч. 2 Закону про притулок і біженців надається тимчасовий захист переміщеним 

особам з України відповідно до Виконавчого рішення Ради Європейського Союзу (ЄС) 

2022/382 від 4 березня 2022 року для встановлення існуючого масового в’їзду переміщених 

осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС та про введення тимчасового 

захисту 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Негайно припинити реєстрацію та порушення провадження у справі про надання 

міжнародного захисту за заявами переміщених осіб з України, а натомість зареєструвати їх як 

іноземців, яким надається тимчасовий захист, видаючи їм реєстраційну картку за ст. 41 п. 1 ч. 

5 Закону про притулок і біженців. 

2. Індивідуальне адміністративне провадження про надання міжнародного захисту 

переміщеній особі з України порушується у виняткових випадках, якщо особа не має дійсних 

документів чи інших письмових доказів, з яких можна встановити, що вона відноситься до 

категорії осіб, на яких поширюється дія введеного тимчасового захисту згідно ст. 2 РЕС 

2022/382 від 4 березня 2022 року та пункти 1 і 3 РМС № 144 від 10 березня 2022 року, внесені 

Постановою Ради Міністрів № 180 від 30 березня 2022 року. Відповідно до розпоряджень 

Ради міністрів та Європейської комісії такими письмовими доказами можуть бути 

прострочені документи, що посвідчують особу, водійські права, свідоцтва про народження 

дітей до 14 років та інші офіційні документи, що опосередковано підтверджують особу, такі 

як свідоцтва, перепустки, дипломи, членські квитки, банківські картки, трудові книжки, 

документи на власність та інші. У цих випадках розпочате провадження про надання 

міжнародного захисту слід провести в найкоротший термін 

3. Провадження міжнародного захисту, відкрите за п. 2, припиняється за п. 4, якщо іноземець 

представить документи чи інші письмові докази, з яких видно, що його можна віднести до 

категорії осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або коли, незважаючи на відсутність 

таких документів, віднесення до цієї категорії осіб встановлено опитуючим органом в 

результаті проведеної ним належної перевірки. У випадках коли цього неможливо 

встановити, провадження про надання міжнародного захисту продовжується у встановленому 

законом порядку із припиненням індивідуального рішення. 

4. Припиняю провадження про надання міжнародного захисту, відкриті після 14 березня 2022 

року за заявами переміщених осіб з України до закінчення первісно визначеного строку 

тимчасового захисту 4 березня 2023 року відповідно до ст. 4 Виконавчого рішення Ради (ЄС) 

2022/382 від 4 березня 2022 року, а у разі продовження цього терміну до дати, коли 

закінчується термін його продовження, за винятком випадків, коли тимчасовий захист 

припиняється або скасовується відповідно до ст. 82 ч., 1 або п. 2 Закону про притулок і 

біженців. 

5. На підставі ст. 60 ч. 1 Адміністративно-процесуального кодексу допускаю попереднє 

виконання рішень про припинення процедури про надання міжнародного захисту, порушених 

після 14 березня 2022 р. за заявами переміщених осіб з України з метою захисту особливо 



важливих державних і громадських інтересів, пов’язаних з своєчасним доступом до 

реєстрації, видачею документів про ідентифікацію та реалізацією визнаних прав як 

іноземців, яким надано тимчасовий захист на території Республіки Болгарія, через небезпеку 

того, що в іншому випадку цей доступ буде значно затриманий або ускладнений, що може 

завдати невиправної шкоди, у тому числі порушення прав і законних інтересів самих 

переміщених осіб через недопущення до медичних, соціальних та освітніх послуг та 

допомоги, а також до Програми гуманітарної допомоги на проживання та харчування, 

затвердженої Радою міністрів. 

6. Відповідний працівник територіального відділу, в якому видана відповідна «реєстраційна 

картка іноземця, щодо якого розпочате провадження за заявою про надання міжнародного 

захисту», відповідно до ст. 41 п. 1 ч. 4 Закону про притулок і біженців щодо переселенця з 

України, процедура якого була припинена на підставі цього наказу, негайно змінює її статус в 

АІС «Біженці» на «недійсний». 

7. Опитуючі органи відповідного територіального відділу, в якому розпочато припинення 

провадження справи про надання міжнародного захисту, незабаром підготують та надають 

начальнику Управління з питань міжнародного захисту проєкт рішення про його припинення, 

який протягом 14 днів потрібно надіслати голові або заступникові голови за порядком ст. 95 

п. 2 Правил внутрішнього порядку проведення процедури надання міжнародного захисту в 

Державному агентстві у справах біженців при Раді міністрів. Проєкт рішення має містити 

інформацію про право на оскарження припинення протягом 14 днів відповідно до ст. 56 п. 4 

та ст. 197 Адміністративно-процесуального кодексу перед відповідним судом за адресою, 

вказаною в реєстраційній картці іноземця. Проєкт рішення має містити як додаткову 

резолютивну частину розпорядження про виконання рішення про припинення процедури про 

надання міжнародного захисту разом з правовими та фактичними підставами (мотивами), 

зазначеними у п. 5 цього наказу та вказівкою на те, що рішення може бути оскарженим 

протягом 3 днів з дня оголошення його у тому ж суді. 

8. Після отримання особистої справи відповідним територіальним відділом, де відбувалися 

процедура, внесення та вручення постанови про припинення провадження у справі про 

надання міжнародного захисту здійснюються за порядком та строками, встановленими ст. 

107-112 Внутрішніх правил. 

9. Після того як рішення про припинення провадження про надання міжнародного захисту 

набуло чинності у зв’язку із закінченням 14-денного терміну на право його оскарження, якщо 

цього не було зроблено, або після оскарження апеляційна скарга проти нього була остаточно 

відхилена судом, директор або начальник відповідного територіального відділення 

організовує негайну видачу та передачу переміщеній особі з України реєстраційної картки 

іноземця, якому надається тимчасовий захист, якщо тимчасом вона не була видана якимось з 

органів реєстрації тимчасового захисту при Міністерстві внутрішніх справ Республіки 

Болгарія. 

10. При врученні реєстраційної картки іноземцю, якому надано тимчасовий захист, йому 

також вручаються письмові вказівки зрозумілою йому мовою щодо права іноземця 

відповідно до ст. 68, п. 1 ч. 2 Закону про притулок і біженців у зв'язку зі ст. 77, п. 2 цього ж 

закону, вимагати відновлення протягом 9 місяців з дня закінчення строку дії тимчасового 

захисту. 

 

Цей наказ має бути розміщений на видних місцях дошок оголошень у територіальних 

підрозділах Державного агентства у справах біженців при Раді міністрів та оприлюднений на 

веб-сайті Державного агентства у справах біженців при Раді міністрів у день його видання з 

перекладом на англійську, українську та російську мови. 

 

Цей наказ потрібно негайно довести до відома директорів територіальних відділів 

Державного агентства у справах біженців при Раді міністрів для ознайомлення та виконання. 

 



Цей наказ видається відповідно до ст. 73 Адміністративно-процесуального кодексу в умовах 

невідкладності запобігання та припинення порушень, пов’язаних з національною безпекою 

та суспільним правопорядком, які могли виникнути внаслідок посилення міграційного тиску, 

спричиненого масового приїзду переміщених осіб з України у розумінні ст. 5 Директиви 

2001/55/ЄС, створеної Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року. 

 

Цей наказ підлягає оскарженню у Софійському міському адміністративному суді протягом 14 

днів з моменту його оголошення зацікавленим сторонам, але не пізніше одного місяця з дня 

його публічного оголошення. 

 

Цей наказ відміняє Наказ № РД 05-251/07.04.2022 року. 

 

МАРІАНА ТОШЕВА 

Голова Державного агентства у справах біженців при Ради міністрів 

підпис (нерозбірливо) 
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