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ЕЛЕКТРОННАТА ВИ КАРТА ЗА 
ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА
Какво непременно трябва  
да знаете

1  Носете електронната си карта за пребиваване винаги 
със себе си.

2  Картата за пребиваване не е паспорт или документ за 
самоличност.

3 Заявете навреме нова карта за пребиваване.

4  Уведомете общината при смяна на адреса си или при 
напускане на страната.

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Районни административни центрове

ï Районен административен център Gentbrugge
>  dcgentbrugge@stad.gent 
"  09 268 23 80

ï Районен административен център Wondelgem 
>  dcwondelgem@stad.gent 
"  09 266 85 60

ï Районен административен център Nieuw Gent 
>  dcnieuwgent@stad.gent 
"  09 268 21 70

ï Районен административен център Sint-Amandsberg
>  dcsintamandsberg@stad.gent 
"  09 266 86 86

Информационно бюро Миграция в Административен център Zuid 
>  infopuntmigratie@stad.gent 
"  09 266 71 40

Гише Миграция в Административен център Zuid
>  loketmigratie@stad.gent 
"  09 266 71 50

Работно време: 
Работното време на гишетета за Граждански дела ще намерите на
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen 



Срокът на картата Ви за пребиваване в страната 
изтича? 
Заявете навреме нова карта за пребиваване. 
Ако не подадете навреме молба за подновяване на 
картата си, законното Ви пребиваване в Белгия 
може да бъде прекъснато. 
Подайте сам/а молба за подновяване на картата. 
За това ще получите писмо, освен ако сте с 
временна карта за пребиваване (= A или H карта)
Имайте предвид, че ще се наложи да чакате: 
• Вземете си навреме час за гише Миграция (Loket 

Migratie) в Административен център Zuid (AC 
Zuid). В районните административни центрове 
можете да отидете без предварително 
уговорен час. 

• Понякога за подновяване на картата Ви 
съгласието си трябва да даде служба Чужденци 
(Dienst Vreemdelingenzaken). Това може да 
отнеме повече време.

Свържете се навреме с информационно бюро 
Миграция (Infopunt Migratie). 
Там ще научите кога и при какви условия трябва 
да подадете молба за нова карта за пребиваване. 
Условията за удължаване валидността на 
картата зависят от статута Ви на пребиваване 
в страната. Информационно бюро Миграция се 
намира в АC Zuid.

Местите се на друг адрес?
Съобщавайте за всяка промяна на адрес в рамките 
на 8 работни дни след преместването си. 
Това можете да направите на гише Verhuizen 
(Преместване на друг адрес) в AC Zuid или в 

районен административен център. За промяна на 
адреса си можете да съобщите и онлайн чрез  
www.stad.gent > Burgerzaken > Verhuizen > Aangifte 
van een adreswijziging (www.град.гент> Граждански 
дела> Преместване на друг адрес> Известие за 
промяна на адрес): вижте линка в текста.
Ако не съобщите за промяна на адреса си, 
общината трябва да Ви заличи от регистъра. 
Заличаване от регистъра прави картата Ви за 
пребиваване невалидна и е възможно да изгубите 
правото си на пребиваване в страната. В такъв 
случай трябва да подадете молба за повторна 
регистрация и да докажете, че не сте били 
твърде дълго в чужбина. Поради това проучване 
няма да може да получите веднага нова карта за 
пребиваване. 

Напускате временно Белгия  
(= по-дълго от 3 месеца)?
Съобщете преди заминаването си, че напускате 
Белгия за повече от 3 месеца и че след това желаете 
да се върнете. 
Това можете на направите на гише Миграция в AC 
Zuid или в районен административен център. Ще 
получите документ ‘Bijlage 18’ (‘приложение 18’), 
който доказва, че сте уведомили за временното си 
напускане на страната. 
Явете се при нас с ‘приложение 18’ в рамките на 15 
дни след завръщането си. 
Ако се върнете на същия адрес, ще получите 
допълнително документ ‘Bijlage 3’ (‘приложение 3’), 
който доказва временното Ви отсъствие. 
Ако не се върнете на същия адрес, ще получите 
допълнително документ ‘Model 8’ (‘модел 8’). 

Ако не съобщите за временното си напускане 
на Белгия, общината трябва да Ви заличи от 
регистъра. Заличаване от регистъра прави 
картата Ви за пребиваване невалидна и е 
възможно да изгубите правото си на пребиваване 
в страната. В такъв случай трябва да подадете 
молба за повторна регистрация и да докажете, че 
не сте били твърде дълго в чужбина. Поради това 
проучване няма да може да получите веднага нова 
карта за пребиваване. 

Напускате Белгия окончателно? 
Съобщете за окончателното си заминаване малко 
преди или малко след това. 
За целта използвайте формуляра ‘Aangifte 
definitief vertrek uit België’ (‘Известие за 
окончателно напускане на Белгия’). Изпратете 
ни формуляра по имейл или го предайте 
на гише Миграция в AC Zuid или в районен 
административен център. 
Повече информация по този въпрос ще намерите 
на www.stad.gent > търси ‘Aangifte definitief vertrek 
uit België’ (‘Известие за окончателно напускане 
на Белгия’). 

Картата Ви за пребиваване е загубена, 
открадната или унищожена?
За загуба, унищожаване или кражба на картата Ви за 
пребиваване съобщавайте винаги на момента. 
Обадете се на телефон 00800 / 2123.2123. Номерът 
е безплатен и е достъпен денонощно, както и през 
уикенда. Така никой няма да може да злоупотреби с 
картата Ви.
Декларация за случилото се трябва да подадете 
винаги незабавно и в полицията! 
Полицията ще Ви даде удостоверение ‘Bijlage 
12’ (‘приложение 12’) като доказателство за 
декларираното от Вас. За подобна декларация 
можете да се обърнете единствено към 
полицията, не към гише Миграция или районен 
административен център. 
С удостоверение ‘Bijlage 12’ (‘приложение 12’) 
можете да поискате дубликат на картата си за 
пребиваване на гише Миграция в AC Zuid или в 
районен административен център.

НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРТАТА СИ ЗА 
ПРЕБИВАВАНЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Карта за пребиваване не е документ за 
самоличност
Винаги трябва да носите със себе си валиден 
документ за самоличност.
Това ще рече: паспорт или, ако сте гражданин на 
Европейския съюз*, лична карта или паспорт.

Карта за пребиваване не е документ за пътуване 
извън страната
Трябва да имате винаги валиден паспорт и валидна 
карта за пребиваване, за да пътувате зад граница и да 
се върнете в Белгия.. 
Към паспорта в някои случаи е нужна виза. Като 
гражданин на ЕС имате право да пътувате до 
определени страни и с валидна национална лична 
карта.

Внимание: 
• Валидна карта за пребиваване е равностойна 

на виза, с която можете да пътувате 
в продължение на максимум 3 месеца в 
Шенгенската зона и да се върнете в Белгия. 

• Ако молбата Ви за пребиваване в страната все 
още се обработва и Вие временно напуснете 
Белгия, в някои случаи няма да имате право 
да влезете обратно. С удостоверение 
за иматрикулация (оранжева карта) или 
приложение 35 нямате право например да 
пътувате извън Белгия и да се върнете 
обратно. 

*  Гражданин на Европейския съюз = гражданин 
на България, Гръцки Кипър, Дания, Германия, 
Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, 
Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, 
Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 
Испания, Чехия, Обединеното кралство 
и Швеция (+ равнопоставени: Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария)

КАРТАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПРЕБИВАВАТЕ ЗАКОННО В БЕЛГИЯ 

По-възрастен/на ли сте от 15 години? Носете картата за пребиваване винаги със себе си.
При проверка трябва винаги да можете да покажете картата си за пребиваване. 

На 75 години ли сте или сте по-възрастен/на? В такъв случай не е необходимо да 
подновявате картата си за пребиваване. 
Освен ако желаете да пътувате извън Белгия. В много случаи нямате право да се върнете в 
Белгия с изтекла карта за пребиваване. 

ЕТО КАК ДА СЕ ПОГРИЖИТЕ КАРТАТА ВИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА ДА ОСТАНЕ ВАЛИДНА


