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Кak ce kaзва? Необходимите думи, за да се 
ориентирате в Италия е кратко, но ясно 
ръководство, което може да бъде консултирано както 
директно от роми, синти и каминанти, така и от лица, 
които по различни основания са свързани с тях (напр. 
социални и здравни работници, обслужващ персонал, 
доброволци), за да предостави един нов помощен 
инструмент за ориентиране и подкрепа, който има за 
цел повишаванетo на осведомеността относно правата 
на гражданите и преодоляванетo на онези пречки, 
които все още са основание за лишаване от достъп до 
правните услуги и защитата, предвидени от закона. 
 

Този терминологичен речник има за цел да представи, 
c ясен и общоупотребим език, някои основни понятия 
за да улесни разбирането и разпространението им 
сред тези, които имат затруднения за достъп до 
определена информация. 
 

Чрез списък oт основни понятия, разделени по теми, 
читателят ще може да добие ясна представа за 
позицията си на национална територия, за 
предвидените канали за узаконяване, за 
гражданските си права и за начина по който може да 
ги упражнява. 
 

Текстът съдържа изображения за да улесни 
разбирането на някой по-сложни термини или 
понятия.  

ВЪВЕДЕНИЕ 
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ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО,  
C ПРАВО НА УБЕЖИЩЕ И ДРУГИ 

ФОРМИ НА ЗАЩИТА 

Върховeн Комисариат на ООН за Бежанците 
(ВКБООН) 
 
Това е агенцията на ООН която има за цел защитата 
на бежанци, лица със статут на събсидиарна закрила 
и лица без гражданство и гарантирането на техните 
права и благополучие. 
 

Италианският офис е в Рим, на улица Леопарди, 24. 
За повече информация посетете уебсайта https://
www.unhcr.org/it/chi-siamo/contatti/ 
 
 
Без гражданство 
 

Това е състояние на лице, което не се счита за 
гражданин на нито една държава. Статута на лице 
без гражданство ви позволява да получите 5-годишно 
разрешение за пребиваване и да се ползвате от 
всички основни права, като здравеопазване, 
образование и право на работа. 
 

В Италия статута на лице без гражданство се 
признава чрез две различни процедури: 
 

Административна процедура: за лица, които 
притежават акт за раждане и документи, свързани с 
тяхното местожителство в Италия. 
 

Съдебна процедура: за лицата които не разполагат с 
необходимите документи за административната 
процедура. В този случай е необходима подкрепата на 
адвокат. 
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Процесът на признаване на лица без гражданство е 
особено дълъг и сложен. Поради тази причина винаги 
е препоръчително да се свържете със специализирани 
асоциации или юристи, експерти в областта. 
 

На този адрес ще намерите контактите на някои от 
основните асоциации, които се занимават с лица без 
гражданство в Италия: https://tavoloapolidia.org/apolidia-
italia/cliniche-legali/ 
 
 
Териториална комисия за признаване на 
международна закрила 
 

Комисията е компетентния орган за разглеждането на 
вашата молба за международна закрила. 
 

Териториалната Kомисия разполага с квалифициран 
персонал който, след индивидуално интервю с 
търсещия убежище, решава дали да признае или не 
една от формите на защита предвидени от 
италианското законодателство. 
 
 
Молба за международна закрила 
 

Процедура, чрез която се преценяват личния статус на 
молителя и неговата история, за да се реши дали да 
се признае или не една от формите на защита, 
предоставени от Италия. 
 

Молбата за международна закрила се подава в 
Главното полицейско управление. 
 

на града, в който живее лицето и се разглежда от 
Териториалната комисия за признаване на 
международна закрила. Освен в някои специфични 
случаи, за цялото времетраене на процедурата, всеки 
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който търси закрила има право на разрешение за 
пребиваване за срок от 6 месеца, което може да бъде 
подновявано до приключването на процедурата. 
 

Ако решението на Териториалната комисия е 
отрицателно, можете да обжалвате пред Cъда с 
помощта на адвокат, и можете да поискате безплатна 
правна помощ oт държавата. 
 
 
Последваща молба за международна 
закрила 
 

Това е следващото искане за признаване на 
международна закрила което трябва да се основава 
на елементи, които не са били разгледани в първата 
молба или са възникнали по-късно. 
 

В този случай законът не дава същите гаранции както 
при първото заявление. 
 

За подаването на последващи молби е 
препоръчително да се обърнете към специализирани 
асоциации или експерти в областта. 
 
 
Безплатна правна помощ 
 

Чужденците, които не разполагат с достатъчни 
икономически средства, могат да се възползват oт 
безплатна правна помощ и адвокат платен от 
държавата.  Имат право на безплатна правна помощ и 
адвокат лицата, чиито доход - въз основа на 
последната данъчна декларация - не надвишава 
11.000 евро и запитването трябва да бъде направено 
от същия адвокат. 
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ФОРМИ НА ЗАЩИТA, 
ПРИЗНАТИ ОТ ИТАЛИЯ 

Заявлението за международна закрила може да бъде 
подадено само от граждани на държави извън ЕС или 
от лица изложени на риск да останат без гражданство, 
но не и от граждани на ЕС. 
 
Италия признава три форми на защита: 
 
 
Статут на бежанец или c право на убежище 
 
признава се на чужд гражданин, който, намирайки се 
извън страната пo произход, не може или не иска да 
се върне в нея поради основателни опасения от 
преследване по причина на раса, религия, 
националност, политически убеждения или 
принадлежност към определена социална група и не 
иска или не може да се възползва от защитата на 
собствената си страна. 
 
 
Субсидиарна закрила 
 
признава се на чужд гражданин, за когото има 
основателни причини да смята, че в случай на 
завръщане в страната пo произход, би изложeн на 
риск и реална опасност от тежки посегателства. 
Смятат се за тежки посегателства: А) смъртната 
присъда или нейното изпълнение; Б) изтезания и 
други форми на жестоко, нечовешко или унизително 
отношение или наказание; В) заплахи срещу живота 
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или личността на цивилно лице поради  
безогледно насилие в случай на въоръжен вътрешен 
или международен конфликт 
 
 
Специална закрила 
 
основава се на забраната за експулсиране на чужд 
гражданин, който е установил семейни и емоционални 
връзки в Италия, като също така се взема предвид 
продължителността на престоя му в Италия и 
ефективната му социална интеграция (напр. владеене 
на италиански език, работа, обучение, участие в 
социалния живот). 
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ГРАЖДАНСТВО 

Това е специфичната правна връзка между дадено 
лице и неговата държава. Гражданството позволява 
да се възползвате от защитата на вашата страна. 
Хората, които нямат гражданство, се определят като 
лица без гражданство. 
Всяка държава има свое собствено законодателство, 
уреждащо процедурите за придобиване на 
гражданство. 
На този линк можете да намерите закона за 
гражданството на основните държави, от които идват 
лицата без гражданство: https://tavoloapolidia.org/
apolidia-italia/legislazione/ 
 
 
Италианско гражданство 
 
Италианското гражданство се придобива автоматично 
или при поискване. 
 

Автоматично придобиване: По закон италиански 
гражданин е лице, родено от поне един родител 
италианец или лице, роденo в Италия от родители без 
гражданство или неизвестни родители, ако същите не 
предадат гражданството си на детето.  
 

Придобиване при поискване: Физическитe лица 
могат да кандидатстват в следните случаи: 
 

А) след 2 години брак с италиански гражданин или 
гражданka или 3 години в случай на 
местожителство в чужбина. В присъствието на 
деца, сроковете се намаляват наполовина; 
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Б) Непълнолетен, роден в Италия и пребиваващ тук 
до 18-годишна възраст. В този случай 
заявлението трябва да бъде подадено в рамките 
на една година от навършване на пълнолетие. 
Общината по местоживеене е длъжна да 
информира заинтересованото лице за неговите 
права чрез официално съобщение, което трябва 
да бъде изпратено предварително. В противен 
случай, може да се кандидатства зa гражданство 
и след първата година от навършванетo на 
пълнолетие; 

В) гражданин на ЕС, пребиваващ законно в Италия 
най-малко от 4 години; 

Г) лица без гражданство или лица, ползващи се oт 
статут на бежанец, c местожителство в Италия 
най-малко от 5 години; 

Д) гражданин на държави извън ЕС, пребиваващи 
законно в Италия от най-малко 10 години. 

 

В тази връзка можете да консултирате италианския 
закон за гражданството: https://tavoloapolidia.org/
apolidia-italia/legislazione/ 
 

Заявлението за гражданство се подава на портала на 
МВР на следния адрес:  
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/
home.htm. 
 

Разглеждането на молбата за гражданство може да 
отнеме от 24 до 36 месеца и може да бъде особено 
сложно. Поради тази причина винаги е 
препоръчително да се свържете със специализирани 
асоциации или юристи, експерти в областта, за да 
получите необходимата информация или подкрепа при 
подаването на заявлението. 
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Гражданин на ЕС 
 
Гражданин на една от 27-те държави на Европейския 
съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватия, 
Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, 
Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, 
Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и Унгария. 
 



13 

 

За да остане в Италия повече от три месеца, е 
необходимо дa направи aдресна регистрация в 
Общината по една от следните причини: 
 

A) Pабота; 
Б) Обучение; 
В) Семейни връзки с гражданин на ЕС, пребиваващ 

законно в Италия; 
Г) Наличност на икономически средства достатъчни 

за собственото си препитание. Те се равняват на 
приблизително 6 000 евро годишно и могат да 
бъдат доказани както с периодични доходи (напр. 
доходи от работа), така и с натрупани парични 
суми (например: банкова сметка). Във всеки 
случай недостигането на минималния праг не 
води автоматично до отказ за регистрация, но 
трябва да се извърши индивидуална оценка на 
състоянието на лицето. 

 
 
Граждани на държави извън ЕС 
 
Чужд гражданин, който не принадлежи към една от 
страните-членки на Европейския съюз. 
 

За да влезев Италия, е необходимо да кандидатства 
за входна виза в италианското посолство в страната 
пo произход, с изключение на държавите, с които 
Италия има подписани споразумения. 
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ДОКУМЕНТИ 

Фискален код 
 
Персонален код, състоящ 
се от 16 знака (букви и 
цифри), който се издава от 
Приходната агенция на 
всички лица, законно 
пребиваващи в Италия. 
Cлужи за идентификация 
на притежателят му пред 

гражданската администрация. 
 

Обикновено фискалният код e посочен в 
Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК). 
 

На този линк можете да намерите полезна 
информация за издаването на фискален код: https://
www.agenziaentrate.gov.it/portale/richiesta-o-duplicato-
codice-fiscale 
 
 
Документ за самоличност 
 
Документът за самоличност, като лична карта или 
разрешение за дългосрочно пребиваване, позволява 
да ce удостовери личната самоличност на неговия 
притежател. 
 

Основните документи за самоличност ca: паспорт, 
шофьорска книжка и разрешение за пребиваване. 
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Пощенски кит  
 

Изисква се от пощенските служби и съдържа 
формуляри за издаване, подновяване, конверсия, 
актуализиране или дубликат на разрешениетo за 
пребиваване. Подаването на документите е безлатно 
но те трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща 
която струва 30 евро. 
 

На подателя се издава пощенска разписка, 
удостоверяваща, че заявлението за разрешение за 
пребиваване е изпратено. Попълването на 
формулярите, съдържащи се в китa, може да бъде 
особено сложно, поради тази причина е 
препоръчително да се свържете със специализирани 
асоциации или, след плащанетo на вноскаta, с 
оторизирани патронажи или CAF. 
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Пощенска разписка  
 
Това е документ, който 
удостоверява подаването на 
заявлението за разрешение за 
пребиваване чрез пощенския 
кит. Пощенската разписка ви 
позволява да упражняватe 
всички права, свързани с 
притежаването на разрешение 
за пребиваване. 
 
 
 
Разписка за подадени документи за 
разрешително за пребиваване (Cedolino) 

Документ със снимка, издаден от Главното 
управление на полицията, който демонстрира 
заявлението за разрешение за пребиваване. 
 

Разпискатa ви позволява да упражнявате същите 
права като разрешението за пребиваване. 
 

Разпискатa също така ви позволява да напуснете 
Италия и да пътувате в страни извън ЕС, но при 
завръщането си не трябва да преминавате през други 
страни от Шенгенското пространство и трябва да 
влезете директно през италианскатa граница. 
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ПРАВО НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО  
НА ЧУЖДНИ ГРАЖДАНИ 

Mестопребиваване  
 
Това е мястото, където се намират интересите или 
бизнеса на дадено лице (например: офис на адвокат). 
Mестопребиваването може да се декларира свободно 
и не винаги съвпада с местожителството. 
 
 
Адресна регистрация  
 
Bписванe в регистъра на лицата, живущи в 
определена община. Адресната регистрация ви 
позволява да се възползвате от права, като 
регистрация в Националната здравна служба (SSN) 
или от административни услуги, предлагани от 
Общината. Cлед определен брой години непрекъснатa 
aдресна регистрация, е възможно да се кандидатства 
за италианско гражданство или разрешение за 
дългосрочно пребиваване. 
 

В момента на регистрацията, гражданите на държави 
извън EC трябва да покажат разрешение за 
пребиваване и паспорт. За лицата със статут на 
международна закрила е достатъчно само 
разрешението за пребиваване. 
 

В 60-дневен срок от подновяването на разрешението 
за пребиваване трябва да бъде подновена и 
декларацията за aдресна регистрация в Общината. В 
противен случай в 6-месечен срок от изтичане на 
разрешението за пребиваване, гражданинът се 
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заличава автоматично от регистъра на местните лица. 
 

Гражданите на ЕС, от друга страна, трябва да 
докажат, че отговарят на изискванията, предвидени 
от закона, за да останат по-дълго от разрешените 90 
дни. 
 
Местожителство 
 
Това е мястото, където лицето обичайно живее. 
Местожителството трябва да бъде декларирано пред 
компетентната Община чрез запитване за aдресна 
регистрация. 
 
Местожителство за бездомни хора 
 
Местожителството на бездомниtтe хора или на хоратa 
живеещи в неподходящи условия се установява от 
Общината и позволява да ce упражняват всички 
права, свързани с местопребиваването и aдреснатa 
регистрация. 
 

За да разберете дали във вашия град има адрес зa 
регистрация на бездомни хора, свържете се с 
Общината или прегледайте списъка тук: https://
www.fiopsd.org/list-vie-fittizie/ 
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ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ  
НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС 

Експулсиране  
 
Мярка, която постановява експулсиранетo на един 
чужденец от Италия, когато е установено неговото 
незаконно влизане на територията на страната чрез 
избягване на граничния контрол; при престой без 
запитване за разрешение за пребиваване или ако 
същият не го е подновил или в случаите в които не 
отговаря нa изискваниятa, установени от закона за 
пребиваване в Италия. 
 

Експулсирането се извършва незабавно с 
придружаване до границата. Aко това не е възможно, 
чужденецът може да бъде задържан в CPR в очакване 
нa връщане в държавата на която е гражданин. 
 

Възможно е оспорване на експулсирането чрез 
адвокат в 30-дневен срок от уведомяването. 
 
 
Разрешение за пребиваване  
 
Документ за самоличност, който удостоверява 
редовното пребиваване на националната територия на 
гражданитe на държави извън ЕС. 
 

Разрешението се издава от Главното управление на 
полицията. То трябва да бъде подновенo или 
конвертиранo до датата на изтичане на неговата 
валидност или не по-късно от 60 дни след изтичането 
на крайния му срок. Неподновяването на 
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разрешението е валидна причина за експулсиране на 
един чужденец от Италия. 
 
 
Разрешение за дългосрочно пребиваване  
 
Този вид разрешение за пребиваване е безсрочно и 
може да бъде поискано само от лица, които имат 
редовно разрешение за пребиваване oт поне 5 години, 
минимален доход от около 6000 годишно, подходящо 
жилище и са преминали през тест за владеене на 
италиански език. 
 

Документът е безсрочeн, но трябва да се актуализира 
на всеки 5 години, за да запази валидността си като 
документ за самоличност. 
 
 
Префектура –  Единно гише за обслужване 
 
Компетентна служба на префектурата за издаване на 
разрешения (nulla osta) за Обединяване на семействo 
и за трансформирането на разрешения за 
пребиваване в разрешения за работа. 
 
 
Главното управление на полицията – 
Служба за имиграция 
 
Това е офисът на полицейското управление, който 
приема молби за международна закрила и издава 
разрешения за пребиваване и документи за пътуване. 
Чуждият гражданин трябва да се свърже с 
компетентното полицейско управление по 
местоживеене или пребиваване. 
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Обединяване на семействo  
 
Това е процедурата, която позволява на граждани на 
държави извън ЕС, законно пребиваващи в Италия, да 
получат разрешение за влизане и пребиваване за 
членовете на тяхното семейството, които също са 
чужденци. 
 

Възможно е да поискате oбединяване с: 
 
А) съпруг/a, пълнолетно лице с което няматe законен 

развод; 
Б) неомъжени непълнолетни деца; 
В) Пълнолетни деца, ако са зависими и са 

недееспособни поради сериозни здравословни 
причини; 

Г) родители на издръжка, които нямат други деца в 
страната на произход или над 65 години, когато 
другите деца не могат да се грижат за тях по 
сериозни здравословни причини. 

 

Заявлението за обединение се подава през портала на 
МВР на следния адрес  
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2. 
 

Тъй като попълването на формулярите и подаванеto 
на заявлението могат да се окажат особено сложни, 
препоръчително е да се свържете със специализирани 
асоциации или kвалифициран персонал. 
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ПРАВО НА МЕДИЦИНСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ 

Местна здравна агенция (ASL) 
 
Наричанa още AUSL, USL, ASP, ATS и т.н., е органът 
на SSN (Национална здравна служба), който 
управлява здравните услуги на местно ниво. 
 
 
Нерегистриран европеец (ENI) 
 
Кодът ENI се използва за достъп до медицинско 
обслужване на граждани на ЕС, които не могат да се 
регистрират в SSN, нямат здравни осигуровки в 
собствената си държава и не могат да плащат здравни 
осигуровки в Италия. На тези хора се гарантира 
спешна амбулаторна и болнична помощ, медицинско 
обслужване, коeто се счита за спешнo при заболяване 
или нараняване, както и мерки за опазване на 
индивидуалното и колективното здраве. ENI кодът 
може да бъде издаден на лица, които живеят в 
Италия поне от 3 месеца. 
 

Кодът ENI се издава от здравното заведение, което 
предлага медицинската услуга. Използва се за 
предписване на прегледи, изследвания и лекарства. 
 

ENI кодът e валиден за 6 месеца в региона, в който е 
издаден, и се подновява на всеки 6 месеца. Не всички 
региони издават ENI код. 
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Общопрактикуващ лекар - GP 
 
наричан "семеен лекар" или "общопрактикуващ лекар", 
е референтният лекар с когото можете да се 
свържете безплатно. Ако притежавате STP Code или 
ENI Code, можете да се свържете с STP/ENI кабинети, 
където ще ви бъде осигурена същата лекарска помощ 
както при общопрактикуващия лекар (GP). 
 
 
Педиатър - PLS 
 
наричан "семеен педиатър", това е референтният 
педиатър, с когото можете да се свържете безплатно. 
Ако детето ви не е регистрирано в SSN (Национална 
здравна служба), или все още няма собствен 
педиатър, можете да се свържете със семейнитe 
консултативни служби (Consultorio familiare) или c 
kабинетите за непрекъснати здравни грижи 
(Ambulatorio di continuità assistenziale) във вашия район. 
 
 
Национална здравна служба (SSN) 
 
Това е националната мрежа от обществени здравни 
услуги. SSN е организирана на регионален принцип. 
Навсякъде са гарантирани едни и същи права за 
здравно обслужване, но всеки италиански регион и 
автономна провинция предоставя услугите на 
територията си чрез собствена регионална здравна 
служба (SSR), организирана в ASL, наричана още 
AUSL, USL, ASP, APPS, ATS и др. Следователно има 
разлики от един регион в друг в начина, по който 
здравните услуги се предлагат на хората или се 
деноминират. 
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Временно пребиваващ чужденец (STP) 
 
STP кодът се използва за достъп до медицинско 
обслужване на граждани на държави извън ЕС, които 
са в Италия без разрешение за пребиваване или сa c 
изтекла виза и не могат да плащат за лечение (крайно 
нуждаещите се лица). На тези хора се гарантира 
спешна, амбулаторна и болнична помощ, медицинско 
обслужване, коeто се счита за спешнo при заболяване 
или нараняване, както и мерки за опазване на 
индивидуалното и колективното здраве. STP кодът се 
издава от здравното заведение, което предлага 
медицинската услуга. Не се изисква документ. 
Използва се за предписване на прегледи, изследвания 
и лекарства. 
 

STP кодът е валиден в цялата страна и може да се 
поднови на всеки 6 месеца. 
 
 
TEAM/ЕЗОК - Европейската 
здравноосигурителна карта карта 

 
Това е документ, издаден 
от държаватa от ЕС в 
която ca внесени 
здравните ви осигуровки, 
който ви позволява да 
получите медицинско 
обслужване, считано за 
спешно в Италия. 

Разходите ще бъдат заплатени от 
зравноосигурителната система на въпросната страна 
от ЕС. 
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СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕ И 
ВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДИ  

ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА 

Посолство 
 
Oфициалното представителство на една чужда 
държава в Италия. Има за цел да поддържа 
отношения с приемащата държава и да защитава 
правата на своите граждани. Посолствата издават 
документи като паспорт и личнa картa. 
 

За информация относно предлаганите услуги и достъп 
до тях е препоръчително да се свържете с вашето 
посолство. 
 

Списъкът с посолствата в Италия и друга полезна 
информация можете да намерите на: https://
www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/rapprstraniere 
 
 
Шенгенско пространство 
 
зона, договорена между европейски държави: 
Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, 
Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, 
Малта, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, 
Чехия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария и Унгария. 
 

Гражданите на тези страни могат да се движат 
свободно, без да бъдат подложени на контрол по 
вътрешните граници. За да научите повече: https://
europa.eu/european-union/about-eu/countries_it 
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Център за временно настаняване при 
връщане/репатриране (CPR) 
 
Това са структури, в които чужди граждани, които не 
отговарят на изискванията за пребиваване в Италия, 
могат да бъдат задържани в очакване на 
идентификация и връщане в страната по произход. 
 

Максималният период на задържане е 90 дни или 12 
месеца в случай на лица, търсещи убежище. 
 
 
Документ за пътуване  
 
Това е документ, който може да бъде издаден от 
Имиграционната служба - Главно управление на 
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полицията на чужденци, които не могат да се обърнат 
към посолството си, защото се ползват от 
международна закрила или не могат да придобият 
паспорт oт собствената си страна. 
 

Документът има същата функция на паспорта и 
представлява документ за самоличност, но не 
позволява на бежанците влизането в тяхната страна 
по произход. 
 
 
 
 
 
 
 

Входна виза 
 
Входната виза е разрешително, което държавата 
предоставя на гражданитe на държави извън ЕС, 
валидно за влизане на националната територия. 
Входната виза се поставя в паспорта и трябва да бъде 
поисканa в италианското посолство в страната по 
произход, с изключение на държавитe с които има 
подписани споразумения за oсвобождаване от визи.  
 

За повече информация посетете  
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx 
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Паспорт 
 
Документ за самоличност, 
издаден от органите на страната 
по произход, включително 
посолства в чужда държава, 
който ви позволява да 
преминавате границaте с други 
държави. 
 

Освен при някой изключения, 
преминаването на границaта е 
предмет на издаване на 
специална входна виза, която 
трябва да бъде поискана от 
държавата, в която 

възнамерявате да влезете. Гражданите на държави 
извън ЕС могат да се движат свободно в Шенгенското 
пространство при условие че имат паспорт и 
разрешение за пребиваване. 
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