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Официална туристическа страница на Столична община с 
полезна информация на различни езици за визи и адресна 

регистрация, номера за спешни повиквания, обществен 
транспорт, банкиране и валута, телефонни услуги: 

https://www.visitsofia.bg/en/ 

The official Sofia Municipality Tourist site has useful 
information regarding visas and address registration, 
emergency numbers, public transport, banking and 
currency, communications: 

https://wifispc.com/bulgaria/sofiya-grad/sofia.html 

Карта на безплатни WiFi зони в София: Map of free WiFi zones in Sofia: 

E-mail: inspectorat@inspectorat-so.org, Telephone: 02/987 5555 
https://call.sofia.bg/bg/Signal/Create/; www.grajdanite.bg; www.civi.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА В УСЛУГА НА 
ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Столична община се стреми да бъде 
гостоприемна към гражданите на трети страни, 

да бъде езиково достъпна, да бъде дигитално 
свързана.

SOFIA MUNICIPALITY SERVICES TO  
THIRD-COUNTRY NATIONALS  

Sofia Municipality strives to be hospitable to  
third- country nationals, to be linguistically accessible, 

 to be digitally connected.

Sofia Inspectorate accepts signals for street graffiti that 
express or provoke hate.
You can also send a signal or complaint using the civic 
platforms Citizens or CIVI:

www.integra-eu.net

Столичният инспекторат и Контактен център на Столична 
община приемат сигнали за графити, които изразяват 

омраза. Можете да изпратите сигнал или оплакване и чрез 
граджданските платформи Гражданитe и CIVI:
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Офисът на обществения посредник вече работи и на 
английски език и гражданите на трети страни могат да 

потърсят съвет или защита на правата си, свързани с 
административни актове или услуги. 

Sofia Ombudsperson is now working in English as well, and 
third-country nationals can seek advice or defense of their 
rights regarding administrative acts and services: 

Reception Office: 4, 11 Avgust St, fl. 3, 1000 Sofia. Telephone: 02/9873449, 02/9871341
Reception times: every working day between 9.00 a.m. and 5.00 p.m.

www.sofiaombudsman.bg; Е-mail: ombudsman@sofia.bg

Sofia Municipality was the first signatory of the Sofia 
Manifesto “Together against hate speech”. 

Europe Programme:
http://www.evropa-so.bg/bg/

Програма Социални иновации: Social Innovations Programme:
https://www.sofia.bg/en/program-social-innovation

Програма Култура: Culture Programme:
https://kultura.sofia.bg/

Програма Спорт и младежки дейности: Sports and Youth Activities Programme:
https://www.sofia.bg/en/web/guest/sport

“Sofia Municipality… should 
be praised – thank you for 
the support to build the urban 
multicultural garden and to 
develop the Multi Culti Center, 
as well as for the long-standing 
partnership with Multi Culti.”

Bistra Ivanova

From the beneficiaries: 
„Столична община … има 

за какво и да бъде похвалена: 
благодарим за подкрепата 
за изграждане на Градската  
мултикултурна градинка 
и развитието на Мулти 
Култи центъра, както и за 
многогодишната подкрепа за 
Мулти култи.“

Бистра Иванова

От бенефициентите:
Програма Европа:

Столична община първа се присъедини към Манифеста 
“Заедно срещу езика на омразата”.

https://www.facebook.com/NoHateSpeechManifesto/

Столична община стартира нови програми за малки 
грантове в областите социални иновации, стартиращ 

бизнес за маргинализирани групи, младежки дейности и 
доброволчество, подходящи за граждани на трети страни и 

техните неправителствени организации:

Sofia Municipality launched new programmes for small 
grants in the areas of social innovations, a star-up for 
disenfranchised citizens, youth activities and volunteering, all 
suitable for third country nationals and NGOs working with 
them:  
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