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 Украинската бежанска криза през 2022 

Най-голямата бежанска криза в Европа  

след Втората световна война 

 

 

Ескалацията на конфликта в Украйна принуди много хора да напуснат 
домовете си, търсейки безопасност, закрила и помощ. Милиони бежанци от 
Украйна пресякоха границите на съседни страни. Те имат спешна нужда от 
закрила и подкрепа. 

Според официалните данни на Върховния 
комисариат на ООН за бежанците към началото 
на ноември 2022 г. 7,824,440 са бежанците от 
Украйна в Европа. 4,699,333 от тях са 
регистрирани за временна закрила или друга 
форма на закрила в държавата, в която се 
намират. Към началото на ноември 2022 от 
Украйна в България са влезли 857,405 бежанци, 
135, 519 са регистрирани за временна закрила и  
60,800 са останали в страната. Тези цифри 
очертават безпрецедентна бежанска криза за 
България и цяла Европа.  

Бежанците от Украйна първоначално пристигат в съседните страни и 
държавите  от региона. Въпреки че най-много бежанци от Украйна има в 
Русия, голяма част от тях са в Полша, Словакия, Унгария, Румъния и 
Молдова. Някои от бежанците остават в държавите, в които  първоначално 
са пристигнали, докато други продължават своя път към държави, където 
често имат роднини или приятели.  

Данните и статистиката са от значение за планиране на инициативи, 
програми и проекти, както на национално, така и на европейско ниво 
 

Данни за броя бежанци по държави са налични в Портала за оперативни 
данни на ВКБООН (data.unhcr.org/en/situations/ukraine), а данни за 
България в правителствения портал Bulgaria for Ukraine (ukraine.gov.bg) и 
системата БСБМ Навигатор (niem.refugee-integration.bg/data). 
 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Закрила на бежанците от Украйна  

Временна закрила и международна закрила 

 

 
 

 

Временна закрила 

Най-важната стъпкa, предприетa от Европейския съюз е активиране на 
неприлагана досега директива за осигуряване на временна закрила за лицата, 
които бягат от войната в Украйна. Временната закрила може да бъде 
предоставена не само от първата държава, достигната от бежанеца, а от 
всяка държава в Европейския съюз . 

Временна закрила се предоставя за срок от 1 година, който може да бъде 
продължен. Регистрираните за временна закрила лица имат следните права: 

• достъп до здравеопазване – спешна помощ; право на ваксинация по 
специално изготвен имунизационен календар за деца, който е съобразен с 
този на Украйна; равни права с българските граждани на достъп до 
медицинска помощ; здравен контрол и превенция. 

 

• достъп до образование – всички деца имат право на достъп до училище и 
детски градини, при спазване на цикъла на ваксинация по българския 
календар. Регистрацията става в съответното Районно управление по 
образование на МОН. При записване в съответно училище или детска 
градина се извършва индивидуална оценка на образователните 
потребности. 

 

• достъп до пазара на труда – без допълнителни разрешителни, освен за 
лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с 
националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда – 
информация за работа, насочване,  включване  в програми и проекти и 
други. 
 

• предоставяне на възможност за откриване на банкова сметка. 
 

• достъп до правна помощ. 
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• достъп до социално подпомагане - еднократна социална помощ, еднократна 
целева социална помощ  за издаване на лична карта, месечна социална 
помощ, целева помощ за отопление. 

 
Статутът за предоставена временна закрила се удостоверява с 
регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за 
бежанците (чл. 41, ал. 1, т. 5 от ЗУБ). 
 
Документ за временна закрила 
 
Документът за временна закрила, който получават бежанците от Украйна, се 
нарича "регистрационна карта на чужденец с временна закрила"  и съдържа 
снимка, лични данни и ЕГН на чужденеца (Личен номер на чужденец - 
ЛНЧ). Този документ се издава безплатно. Срокът на валидност на личния 
документ съвпада със срока на валидност на обявената от ЕС временна 
закрила на разселени лица от Украйна, която в момента продължава до 24 
февруари 2023 г. Временната закрила може да бъде удължена от ЕС. 
 
При регистрация и получаване на документ за временна закрила в полицейско 
управление, украинските бежанци не трябва да представят адресна карта, тъй 
като полицията може да издаде регистрационна карта за временна закрила, 
без да въвежда адреса, на който живее бежанецът  от войната в Украйна. 
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Международна закрила 
 
Бежанците от Украйна, които са влезли в България и са подали молба за 

закрила в Държавната агенция за бежанците до 14 март 2022 г. , подлежат на 

индивидуална процедура, наречена „производство за предоставяне на 

международна закрила“. Тази процедура може да продължи от 3 до 21 

месеца. 

Индивидуална молба за предоставяне на международна закрила може да 

бъде подавана към Държавната агенция за бежанците. Лицата от Украйна, 

регистрирани за временна закрила в България, също могат  да  кандидатстват 

за международна закрила.  

Според българското законодателство лице, което вече е получило временна 

закрила, не може едновременно да има процедура за предоставяне на 

международна закрила. По този начин молбите за международна закрила от 

граждани на Украйна, които са получили временна закрила, могат да бъдат 

подавани в ДАБ, но няма да бъдат регистрирани и разглеждани до изтичането 

на временната закрила, която в момента продължава до 24 февруари 2023 г.  

Молба за международна закрила може да бъде подадена без никакви условия 

и ограничения след изтичане на срока на временната закрила. 

По време на процедурата по предоставяне на международна закрила се 

издава друг временен документ - регистрационна карта на чужденец в 

процедура по предоставяне на международна закрила. Тази регистрационна 

карта е валидна до 3 месеца и се удължава до приключване на 

производството за международна закрила с индивидуално решение на 

председателя на Държавната агенция за бежанците. С това решение 

Държавната агенция за бежанците отказва или предоставя международна 

закрила на конкретно лице. 
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За смисъла на интеграция 

Ефективните механизми за интеграция като 

стратегически инструмент за развитие 

 

 

 

 

Ефективните механизми за интеграция на 
бежанците са стратегически инструмент за 
развитие, който държавните институции и 
заинтересованите страни използват, за да 
подкрепят бежанците, за да гарантират  
сигурността, за да подпомогнат бизнеса в 
намирането на нови кадри, за да разширяват 
възможностите за финансиране и да изграждат 
национални и международни партньорства. 
 
Интеграцията е динамичен двустранен процес, който включва от една страна 
бежанците, а от друга страна – приемащата общност. Ефективните 
интеграционни програми позволяват бежанците и техните семейства да се 
ползват с равни права и възможности в социалния, икономическия и 
културния живот на приемащата страна. Интеграцията на бежанците 
надхвърля изискването да бъде предоставен отговор  на основни нужди и 
достъп до права и услуги. Интеграцията изисква приемащите държави и 
гражданските общества да създават подкрепяща среда в помощ на 
бежанците за постигане на дългосрочна икономическа устойчивост и успешно 
адаптиране към новото общество, включително насърчаване на чувството за 
принадлежност и приобщаване към общността.  
 
Бежанците се нуждаят от широк набор от услуги, когато пристигнат, но в 
същото време те могат да допринесат за устойчиво развитие на общността. За 
да постигнат това, правителствата, общините, неправителствените 
организации, доброволците, организациите от частния сектор, членовете на 
приемащите общности и самите бежанци трябва да работят заедно в 
партньорство. Резултатите от интеграцията се подобряват, създават се добри 
практики и иновации, когато всички заинтересовани страни споделят своя 
опит и практика. 
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Сектори на интеграция на бежанците 
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Жилищно настаняване 
 

  
 

Освен че е основно човешко право, безопасното, сигурно и достъпно жилище е 

от съществено значение за определяне на цялостното  благосъстояние и 

служи като основа за намиране на работа на бежанците, здравеопазване, 

възстановяване на семейните отношения и интегриране в местната общност. 

Бежанците се нуждаят от помощ за жилищно настаняване, информация, 

застъпничество и консултации във връзка с търсенето и наемането на 

жилище. 

Наемане на жилище под наем  

Наемането на жилище под наем от лица с временна 

закрила се извършва по реда и условията за българските 

граждани. Затова са необходими валидни документи за 

самоличност. За наемането на жилище под наем се 

сключва писмен договор между лицето и собственика на 

жилището, в два екземпляра – за всяка от страните. 

Примерен договор за наем (на български и украински  
език): 
ukraine.refugee.bg/2y50u8b/ 
 

Адресна регистрация 

По закон всеки чужденец, който влиза в България, трябва да се регистрира в 

РПУ по местоживеене в рамките на 3 дни. Законът не налага никакви 

ограничения за адресна регистрация дори след изтичането на тези 3 дни. Ако 

човек отсяда в хотел, адресната му регистрация се извършва от 

администрацията на хотела и лицето не трябва да прави нищо допълнително. 

Когато наемат жилище, лицата с  временна закрила трябва да си направят 

адресна регистрация в съответната община в присъствието на собственика на 

жилището и представяне на документи за самоличност, договор за наем, 

нотариален акт на имота и съгласие на собственика на имота с декларация по 

образец. 

Декларация за съгласие за адресна  регистрация: 
ukraine.refugee.bg/v3v9u86t5/ 
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Настаняване в общински жилища 

Общините могат да настаняват бежанци в общински 

жилища по реда и условията, определени от 

съответната община. 

Настаняване в жилище, предоставено от доброволци 

Възможно е настаняване в жилище,  което е предоставено от доброволци. 

Независимо, че жилището е предоставено без заплащане, следва да бъде 

подписан договор.  

ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
 
Инициатива на Европейската комисия ,,Безопасни жилища": Устойчиви и 
безопасни жилища за хората, които бягат от войната в Украйна 
 
Като част от инициативата ,,Безопасни жилища", Европейската комисия 
разработи целеви насоки в подкрепа на усилията на държавите-членки, 
регионалните и местните власти и гражданското общество за организиране 
на частни инициативи за жилищно настаняване на нуждаещите се от 
подпомагане. 
 
Информационен лист за инициативата: ukraine.refugee.bg/y50v495ct4 
Целеви насоки: ukraine.refugee.bg/8r36y0536y 
 

НАСОКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
▪Предоставяне на информация за  възможностите за жилищно настаняване в 
интеграционните програми 
▪Повишаване на информираността сред доставчиците на жилища и 
посредниците 
▪Развиване на партньорства с организации, които работят с бежанци и с 
доставчици на жилища, включително от частния сектор 
▪Предоставянето на подкрепа за жилищно настаняване следва да бъде част 
от управлението на интеграцията и  поради това е от съществено значение 
да бъде комбинирано с подкрепа за намиране на работа и за икономическа 
независимост 
▪Подкрепата за жилищно настаняване може да бъде намаляваща, например 
настанените лица в последствие да заплащат режийни разходи или част от 
наема 
 

https://ukraine.refugee.bg/y50v495ct4/
https://ukraine.refugee.bg/8r36y0536y/
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  
 

Образованието овластява бежанците като предоставя необходимите знания 

и умения за дългосрочна устойчивост и  за възможност да живеят 

продуктивен, пълноценен и независим живот. Образованието дава 

възможност на  бежанците да опознаят  заобикалящата ги среда, докато 

полагат усилия да възстановят  живота си в друга държава. 

Достъп до българската образователна система  

▪Записване в детска градина (от 3 до 4 годишна 

възраст) 

Общината, в която живеят бежанците, трябва да  

предостави конкретна информация за наличните места  

и заявление, което следва да бъде попълнено за 

записване на детето. 

След като детето е прието и наближи датата да постъпи 

в детската градина, трябва да се представят следните 

медицински документи за детето: здравно-

профилактичен картон; документ, свидетелстващ, че на 

детето са извършени задължителните имунизации; 

изследване за патогенни чревни бактерии и чревни 

паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската 

градина; изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 

постъпване в детската градина; медицинска бележка от личния лекар за 

липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди 

постъпване в детската градина. 

▪Записване в предучилищна група на деца от 5- до 6- годишна възраст и в 

училище на деца/юноши  от 7 до 19 годишна възраст 

Родителят/настойникът/попечителят/представителят на 

детето подава заявление по образец пред съответното 

Регионално управление на образованието.  В 

заявлението се попълва информация, която да 

способства  за насочване към подходяща образователна 

структура (например, майчин език на детето, дали 
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владее в някаква степен български език, кой клас е завършило). 

Когато детето не притежава документ за завършен клас, етап или степен на 

образование, с него се провежда събеседване, за да бъде насочено в 

определена група на задължителното предучилищно образование или в 

определен клас на училищното образование.  

При прием в училището могат да бъдат изискани медицинска документация за 

здравословното състояние и имунизационен статус на детето. 

Записването в училище се извършва по време на цялата учебна година, но не 

по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. 

След записване на детето в определена група на детската градина или 

определен клас на училището, могат да бъдат осигурени допълнително 

обучение по български език като чужд, психологическа подкрепа, ресурсно 

подпомагане (в случай, че детето има специални образователни потребности). 

Признаване на завършен период на училищно образование 

Признаването е официално писмено потвърждение за съответствие на 

завършен период, клас, етап, завършено училищно образование и/или 

придобита професионална квалификация в училище в трета държава или в 

училище от Европейската училищна система с тези в училищното образование 

в Република България. Признаването се извършва с цел достъп до 

образование в системата на предучилищното и училищното образование, 

достъп до професионално обучение, достъп до образование в системата на 

висшето образование, улесняване на достъпа до пазара на труда. 

Признаването на документи, издадени от училища в чужди държави, е 

процедура, при която за признаване на I до VI клас документи се подават до 

директора на избраното училище, а за VII до XII клас – в най-близкото 

Регионално управление на образованието . 

Документите за признаване на завършен клас, етап или степен са:  

1. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на 

образованието и науката;  

2.  Документ за училищно образование и/или професионална квалификация 

(предоставя се оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, 

издало документа) 
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3. Документ, посочващ какви права дава документът по т. 2 за продължаващо 

образование в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2 

(предоставя се оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, 

издало документа) 

4. Справка за изучаваните предмети с броя часове и оценките, ако не са 

вписани в документа по т. 2, ако лицето желае да продължи обучението си в 

първи или втори гимназиален етап в българско училище (предоставя се 

оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало 

документа) 

5. Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач 

(предоставя се в оригинал) 

6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) 

преди обучението в чуждестранно училище, когато лицето желае да признае 

класове от VIII до XII включително (предоставя се оригинал или копие, 

заверено от нотариус или от училището, издало документа) 

7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в 

Регионално управление по образовяание  (предоставя се в оригинал) 

Признаване на диплома за висше образование 

За продължаващо образование в България след завършен 

период на обучение или придобита степен на висше 

образование, повишаване на квалификация или 

кандидатстване за докторантура компетентният орган за 

признаване на чуждата диплома е ректорът на избраното за 

тази цел акредитирано българско висше училище.  

Националният център за информация и документация (НАЦИД) към 

Министерството на образованието и науката организира процедурата по 

академично признаване на образователно-квалификационните степени 

„бакалавър“ и „магистър“, както и на образователната и научна степен 

„доктор“ с цел облекчаване достъпа до пазара на труда по нерегулирани 

професии. Необходимите документи са диплома на висшето образование и на 

приложение към него. Те не се нуждаят от заверки от Украйна, но трябва да 

бъдат придружено от легализиран превод на български език. Подписът на 

преводача се нуждае само от нотариална заверка. За упражняването на 

регулирана професия в България е необходимо признаване от съответния 

компетентен орган.  
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Повече информация за самата процедура за академично признаване можете 

да намерите на уебсайта на НАЦИД: www.nacid.bg 

 

ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
Политически насоки на Европейската комисия за подкрепа на включването 
на украински бежанци в образованието 
 
Европейската комисия предостави политически насоки за държавите-членки 
на ЕС, които очертават ключови принципи и практики в подкрепа на 
включването на украинските деца, младежи и преподаватели в училищата, 
въз основа на предишен опит. 
 

Документът представя предложения към държавите-членки за цялостен 
политически подход към интегрирането на украинските бежанци в 
образователните системи на Европейския съюз  в седем области: 
 

▪прием 
▪подготовката на образователните институции и персонал за интегриране на 
децата бежанци 
▪подготовка на образователните системи за интегриране на украински 
учители и персонал за образование и грижи в ранна детска възраст 
▪целенасочени дейности, улесняващи включването на деца бежанци в 
образованието 
▪обхващане на бежанските семейства и общности 
▪дългосрочни мерки за насърчаване на приобщаващото образование 
▪мерки, свързани с образованието и грижите в ранна детска възраст, като 
предоставяне на информация и финансова подкрепа за достъп до 
образователните системи 
 
Тези политически насоки ще бъдат обогатени с допълнителни практически 
примери с развитието на ситуацията. 
 
Работен документ на ЕК: ukraine.refugee.bg/swd43q698v0 
 

НАСОКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
▪Повишаване на информираността на родителите относно включването на 
децата в образователната система и нейното функциониране 
▪Изграждане на доверителна връзка с родителите от бежанските общности 
▪Подготовка на преподавателите за работа с деца бежанци и приобщаването 
им в училище 

http://www.nacid.bg/
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▪Осигуряване на допълнителни часове по български език като чужд, както и 
разработване на учебни материали за преподаване на български език като 
чужд 
▪Провеждане на уроци по толерантност и разглеждане на темата за 
бежанците и насилствено разселените лица в часовете по гражданско 
образование 
 

 

  

 Здравеопазване 
 

  
 

Оптималното физическо и психическо здраве е съществено условие за 

приобщаването и интеграцията на бежанците. Ефективната система за 

интеграция на бежанците трябва да гарантира, че бежанците имат достъп 

до същото разнообразие и качество на услугите като местните жители.  

Спешна медицинска помощ 
Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, лицата с предоставена 
временна закрила,  както всички лица на територията на Република България, 
получават спешна медицинска помощ безплатно и независимо от  наличието 
на здравни осигуровки. 
 

Безплатна медицинска помощ  от доброволци 
Редица болници и лекари предлагат безплатни медицински услуги за всички, 
бягащи от войната в Украйна. Обикновено тези лекари говорят украински или 
руски и са доброволци от Националната асоциация на доброволците на 
Република България. 
 
Списък на лекарите и болниците , които предоставят безплатна медицинска 
грижа  е наличен онлайн: ukraine.gov.bg/bg/get-medical-help 
Лекарите, които желаят да станат доброволци могат да се свържат с 
Националната асоциация на доброволците на Република България. 
 
 

Достъп до системата на здравеопазването 

Лицата с временна закрила от уязвима група ползват необходимото им 

медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани. 

Лицата от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените 
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малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, 

бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, 

жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с 

психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или 

други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.  

Здравно осигуряване 

Здравното осигуряване на лицата, които са регистрирани за временна закрила 

преди 26 април се покрива от държавата до 25 юли 2022г. Здравните осигуровки 

на лицата, регистрирани след тази дата се покриват за  90 дни след датата на 

регистрация. След това здравното осигуряване се осъществява по  реда и 

условията за българските граждани.  

▪Ако лицето работи по трудов договор или договор за управление, здравните 

осигуровки се заплащат в НАП от работодателя или ведомството на 

месторабота (като 40% от здравната вноска са за сметка на лицето). 

▪Ако лицето е едноличен търговец или лице, регистрирано като упражняващо 

свободна професия и/или занаятчийска дейност, трябва да се осигурява върху 

месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на 

осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица. Задължението за 

заплащане на здравноосигурителната вноска е на осигуреното лице. 

▪Ако лицето не работи, следва да заплаща за своя сметка здравни осигуровки в 

клон на НАП по местоживеене/адресна регистрация в България. 

▪Ако лицето е пенсионер и получава пенсия, здравноосигурителните вноски са 

за сметка на Държавния бюджет. 

▪Ако лицето има регистрация като безработен и получава обезщетение за 

безработица, здравноосигурителната вноска е за сметка на фонд 

„Безработица“. 

▪Ако лицето отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи 

и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, 

ако не е здравноосигурен на друго основание, както и ако е настанен в 

специализирани институции за социални услуги, здравноосигурителната вноска 

е за сметка на Държавния бюджет. 

▪Здравното осигуряване на малолетните и непълнолетни лица с предоставенa 

международна или временна закрила се извършва от Държавния бюджет по 
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реда и при условията за българските граждани – на основание чл. 40 от Закона 

за здравното осигуряване. 

Регистрация при общопрактикуващ лекар 

Лицата с временна закрила имат право на регистрация при общопрактикуващ 

лекар по реда и при условията за българските граждани. Първоначалната 

регистрация при общопрактикуващ лекар е възможно да се направи по всяко  

време. Всяка година, през месеците юни и декември здравноосигурените лица 

могат да сменят своя общопрактикуващ лекар с друг, избран от тях.  При 

затруднение за избор на общопрактикуващ лекар Районната 

здравноосигурителна каса може да окаже съдействие. 

Форма за първоначален избор на  личен лекар:ukraine.refugee.bg/3y6u40-2 
 

Форма за временен избор на личен лекар:ukraine.refugee.bg/6b3yu0 
 

Потребителска такса 

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут или временна закрила 

заплащат потребителска такса при посещение на общопрактикуващ лекар, 

лекар специалист, лекар по дентална медицина и в лаборатория – по реда и при 

условията за българските граждани. 

Достъп до специалист  

Лицата с временна закрила имат право на достъп до специалист по реда и при 

условията за българските граждани. Достъпът до специалист става чрез 

направление, издадено от личния лекар.  

Хоспитализация 

Хоспитализация на лица с временна закрила се извършва при условията и по 

реда за  българските граждани. Здравноосигуреното лице може да избере 

лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК, на 

територията на цялата страна като представи медицинското направление, 

издадено от личния лекар или от лекаря специалист. 

Освидетелстване на лицата за трайна неработоспособност и за вид и степен на 

увреждане 

Лицата с временна закрила могат да получат ТЕЛК и НЕЛК по реда и при 

условията за българските граждани, регламентирани в Наредбата за 

медицинската експертиза. Експертизата на трайно намалена работоспособност 

https://ukraine.refugee.bg/6b3yu0
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се извършва от Териториални експертни лекарски комисии  (ТЕЛК) и 

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Подготовката на хората с 

увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен 

лекар. Той определя необходимите медицински документи, прегледи, 

консултации и изследвания за всеки индивидуален случай, като предоставя 

медицинско направление за ТЕЛК.  

Ваксинации и имунизации 

В България се прилагат ваксини срещу 11 остри заразни болести със значение за 

личното и общественото здраве - туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, 

полиомиелит, хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококи, 

морбили, епидемичен паротит и рубеола. 

Имунизациите срещу посочените заболявания са задължителни за всички деца 

в страната, като поставянето на ваксините се извършва съгласно Националния 

имунизационен календар. 

Задължителните имунизации в Република България са сходни с имунизациите, 

които се прилагат в Република Украйна. 

Налице са няколко основни разлики: 

В Украйна не се прилага имунизация срещу пневмококи; прилага се жива и 
убита полиоваксина, а в България се използва само убита полиоваксина. В 
Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу коклюш, 
прилагат се по-малко на брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия; 
прилагат се по-малко на брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенца. 
Посочените разлики, както и фактът, че през последните години постигнатият 

имунизационен обхват срещу изброените заболявания и в двете държави е под 

необходимото ниво от 95%, което да гарантира, че няма да възникнат 

епидемични взривове и епидемии от ваксинопредотвратими заразни болести, 

налага необходимостта всички деца с липсващи данни или с непълен 

имунизационен статус да бъдат ваксинирани. 

За целта лекар от Регионалната здравна инспекция на територията на областта, 

или общопрактикуващият лекар изготвят индивидуален имунизационен план за 

необходимите имунизации по вид ваксина и брой приеми. Затова е необходимо 

да се предоставят медицински документи, удостоверяващи поставените до 

момента ваксини на детето. 

Право на имунизации има всяко дете от Украйна, получило временна закрила в 

Република България, удостоверено с получения личен номер на чужденец. 
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Имунизациите са необходими и за записването  на дете в детска ясла, детска 

градина или в училище.  

Проверка на ХИВ статус 

Лицата с временна закрила могат да проверят своя ХИВ статус в Кабинетите за 

анонимно и безплатно консултиране към Регионалните здравни инспекции. 

Диагностика и лечение на  туберкулоза 

Диагностика и лечение за туберкулоза се осъществява в областните лечебни 

заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. Диагностициране, 

хоспитализация, следболнично лечение и лекарствата за туберкулоза са 

безплатни и за лицата с временна закрила. 

НАСОКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
▪здравните нужди на бежанците трябва да бъдат разглеждани заедно с 
нуждите на общественото здравеопазване 
▪създаване на координация за насочване при идентифициране на здравни 
нужди още при пристигане 
▪предоставяне на превод при посещение при лекар и провеждане на здравни 
консултации 
▪предоставяне на информация за системата на здравеопазване, както и 
информация за имунизации и ваксинации 
 

  

Заетост 
 

  

 

Един от най-важните аспекти на ефективната интеграция е икономическата 

независимост. Заетостта създава икономическа сигурност и има голямо 

влияние върху способността на човек да се ангажира еднакво с приемащата 

общност и да създава приятелства и мрежи за социална подкрепа. Заетостта 

на бежанците подкрепя не само тяхната независимост, но и икономиката в 

приемащата страна. 
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Достъп до пазара на труда и регистрация в Бюро по труда 

Достъпът до пазара на труда е без допълнителни разрешителни, освен за 

лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с 

националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда и получаване 

на информация за работа, насочване и други. 

Лицата с временна закрила имат право да се регистрират в Бюро по труда  и да  

се възползват от всички програми, които се предоставят. След регистрация в 

дирекции „Бюро по труда”,  лицата, търсещи работа, могат да ползват: 

информация за обявени свободни работни места; информация за програми и 

мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по 

информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; 

професионално ориентиране; включване в обучение на възрастни; мотивиране 

за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за 

заетост и обучение; стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за 

времето на обучението.  

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и са в 

процедура, която не е приключила до три месеца от подаването на молбата 

поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без 

разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на 

заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и 

бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов 

договор.  

Министерството на труда и социалната политика поддържа кол център, на 
който служители със съответната компетентност предоставят консултации 
на български и украински граждани относно достъпа до пазара на труда в 
България - 0800 88 001 
 

Мярка Солидарност 

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Солидарност”, 

финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020. Чрез него се оказва навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на 

разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в 

България след 24.02.2022 г.  

Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за: 
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▪получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, 

трудово консултиране и мотивиране за започване на работа; 

▪включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база 

минимална работна заплата за период до 3 месеца; 

▪получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от 

работодателя ментор; 

▪получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни 

разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца. 

За да се възползват от тези услуги, украинските граждани следва да се 

регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които са разположени на 

територията на цялата страна. Заявления се подават на място. 

НАСОКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
▪напасването на уменията на бежанците и изискванията на работодателите е 
от ключово значение за реализация на пазара на труда 
▪проучването на нагласите на бежанците и нагласите на работодателите дава 
отправна точка за планиране на конкретни дейности 
▪професионалното образование и обучение дава възможност за адаптация на 
лицата на пазара на труда, както и отговаряне на нуждата от специфични 
кадри 
▪темата за бежанците може да се разглежда в контекста на корпоративната 
социална отговорност на частния сектор 
  

ИНИЦИАТИВИ НА МЕСТНО НИВО 
Jobs in Sofia – платформа в подкрепа на намирането на работа за хората, 

които бягат от Украйна 
София Инвест създаде платформа Jobs in Sofia, за да подкрепи хората, които 
бягат от войната в Украйна и искат да намерят сигурност и работа в София и 
България.  
На тази страница работодателите могат да предложат свободните позиции в 
своите фирми, а кандидатите за работа да получат нужната информация. 
Платформата Jobs in Sofia е поддържана на български, украински и 
английски езици. Платформата дава възможност, от една страна, търсещите 
работа да попълнят данни за себе си и за професионалния си опит, а от 
друга, работодателите да обявят своите нужди от кадри. Кандидатстването 
за работа е директно през платформата. Гражданите от Украйна трябва да 
попълнят онлайн формуляр, в който на украински език да запишат данните 
си: име, професия, каква работа търсят, каква специалност имат. 
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Работодателите получават тази информация преведена, съответно 
набългарски или на английски език след регистрация и одобрение на 
профила от страна на София Инвест Груп. 
 
Платформата е достъпна на адрес: jobs.investsofia.com 

  

  
 

Социално подпомагане 
 
 

  
 

Бежанците от Украйна, които са с предоставена временна закрила имат право 

на социално подпомагане. След като се регистрират на настоящ адрес в 

България, те могат да подадат заявление до съответната дирекция „Социално 

подпомагане“ за отпускане на следните видове социални помощи: 

▪Еднократна социална помощ в размер до 375 лв. 

▪Еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта – размерът 

на помощта се определя индивидуално в зависимост от необходимите 

разходи. Масималният размер е 75 лв. 

▪Месечна социална помощ – право на тази помощ имат хората и семействата, 

чийто доход за предходния месец е по–нисък от индивидуално определения 

диференциран минимален доход и отговарят на нормативно 

регламентираните условия. 

▪Целева помощ за отопление –отпуска се за период от пет месеца за 

предстоящ отоплителен сезон. Периодът за кандидатстване е от 1 юли до 31 

октомври. Хората, които получават месечни помощи и целева помощ за 

отопление, се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет. 

▪Целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична 

помощ– имат право хората, които нямат доходи или личнои мущество. 

Как се кандидатства за еднократна помощ в размер до 375 лв. 

За да получат еднократна помощ в размер на до 375 лв., 

бежанците от Украйна с временна закрила трябва да подадат 

заявление - декларация по образец в Дирекция „Социално 
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подпомагане“ по адрес на местопребиваването им и да приложат следните 

документи: 

▪регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна 

закрила 

▪документ за самоличност от Украйна 

▪адресна карта на чужденец, издадена от Дирекция „Миграция“ към 

Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, 

в който е отседнал човекът. 

За преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва 

социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, 

семеен, битов и здравен характер, имотно състояние и други. Лицата с 

временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните 

работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с 

документи, които имат отношение към преценката, също следва да ги 

представят за справка, без да се изисква прилагането им. 

Отпуснатите помощи се изплащат по пощата или по лична платежна сметка в 

българска банка. 

Права на хората с увреждания 

Украинските граждани с увреждания, ползващи се с временна закрила имат 

същите права, както българските граждани с увреждания, при условие, че 

степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на 

увреждане са определени по реда на действащото законодателство в 

България. 

  

Обучение по български език 
 

  
 

Усвояването на българския език е 

предпоставка за успешната интеграция в 

България. Редица организации 

предоставят безплатни  курсове за 

различни нива на владеене за деца и 

възрастни.  
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▪Български Червен кръст предоставя безплатни курсове за нивата А1, А2, B1 за 

възрастни и деца в групи до 15 души. Продължителността на курса е 120 

учебни часа и може да се проведе както присъствено, така и онлайн.  

▪Каритас София предоставя безплатни курсове за нивата А1, А2, В1, В2 за 

възрастни в групи до 10 човека. Часовете се провеждат 3 пъти седмично в 

продължение на 2 месеца. Каритас София  предоставя безплатно 

интерактивни учебни материали по български език като чужд: 

https://www.caritas-sofia.org/bg/news/ucheneto-na-bulgarski-ezik-e-po-lesno-i-

udobno 

▪Международната организация по  миграция  предоставя безплатни курсове 

за нива А1 и А2 за възрастни в групи до 15  души. Продължителността на курса 

е 100 учебни часа, като часовете се провеждат 5 пъти седмично.  

▪Върховният комисариат за бежанците на ООН предоставя безплатно онлайн 

учебници по български език като чужд за нивата А1, А2 и В1. Учебните 

материали са достъпни онлайн на адрес: https://www.unhcr.org/bg/учебни-

помагала 

▪Редица структури на гражданското общество, читалища, библиотеки, 

университети, както и доброволци на местно ниво също предоставят безплатно 

обучение по български език.   

▪Мобилната апликация Mondly предоставя своите курсове безплатно за всички 

украинци. Приложението отключи своето премиум съдържание за украинци 

(украинският  език трябва да бъде зададен като роден език) и предлага курсове 

за 25 европейски езика, включително български. 

Изучаване на български език от деца и ученици, за които българският език не 

е майчин 

Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

предвижда допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа 

на приобщаването на децата и учениците бежанци. Обучението се провежда 

индивидуално или в група – по решение на директора на приемащото 

училище, съответно детска градина, след становище от координиращ екип, 

определен съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващо 

образование, съобразно потребностите на всяко дете. 

Допълнителното обучение по български език като чужд се финансира чрез 

бюджетите на училищата на базата на проведен лекторски час, като след 

https://www.unhcr.org/bg/учебни-помагала
https://www.unhcr.org/bg/учебни-помагала
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приключването му изразходваните средства се възстановяват по бюджетите 

на училищата. За възстановяване на изразходваните средства началникът на 

Регионалното управление на образованието следва да подаде получената 

информация от училищата за провеждането на допълнително обучение по 

български език като чужд до дирекция „Приобщаващо образование“ на 

Министерство на образованието и науката. 

  

 

Центрове за подкрепа  на бежанците от 

Украйна 

 

 

Центровете „Blue Dot“ („Синя точка“) са безопасни 

пространства за закрила и основни услуги, които се 

разкриват в страните, приемащи бежанци от Украйна, 

включително Полша, Румъния и Молдова.  

Центровете „Синя точка“ са инициатива на Детския 

фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Върховния комисариат на 

ООН за бежанците (ВКБООН). 

В тях се предоставя информация, правни съвети, 

психо социална подкрепа, идентифициране и 

насочване към услуги за деца, жени, семейства и други групи, изложени на 

специфичен повишен риск, избягали от конфликта в Украйна. Центровете 

„Синя точка“  допълват подкрепата от националните правителства и са 

организирани в координация с държавните власти и други партньори по 

ключовите транзитни маршрути и дестинации, за да помагат на децата и 

семействата в нужда. 

В България УНИЦЕФ и ВКБООН отвориха Центрове за подкрепа на бежанци 

„Синя точка“ в партньорство с Българския Червен кръст (БЧК), Българския 

хелзинкски комитет (БХК), Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) и 

представители на общността на бежанците. 
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СИНЯ ТОЧКА СВЕТЛОСИНЯ ТОЧКА 

Варна  
ул. Бартя Шкорпил 3, гр. Варна 
 

Бургас  
ЖП гара Бургас 
пл. „Царица Йоанна“ 2" 
 

 
София - БЧК  
бул. Джеймс Баучер 76 

Добрич  
ул. Отец Паисий 19  
гр. Добрич 
 

Русе  
ул. "Гурко" № 10 
 
София - ЖП гара  
2ри етаж, ЖП Гара София 

 

Парична помощ за закрила  

(програма на ВКБООН) 

 

 

Парична помощ за закрила е вид финансово подпомагане, което се отпуска от 

ВКБООН за украинци, регистрирани като лица, ползващи се от временна 

закрила, или търсещи или получили международна закрила в България. 

Паричната помощ се предоставя на базата на домакинство, ако то отговаря на 

три посочени критерии: 

Критерий 1 

Домакинството отговаря на една от категориите на уязвимост. Това става, ако 

един от членовете на домакинството: 

▪е със сериозно физическо, психическо, интелектуално или сетивно 

увреждане. 

▪се намира в тежко здравословно състояние, което изисква (продължаващо) 

лечение или води до невъзможност лицето да се грижи за себе си 

самостоятелно. 

▪е дете в риск: дете-родител, дете съпруг/съпруга, бременност в юношеска 

възраст, дете, ангажирано с детски труд (дете на възраст под 16 години, което 
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се занимава с работа, която може да навреди на развитието му или да 

попречи на образованието му), непридружено дете, разделено дете. 

▪е възрастно лице в риск: лице/двойка на 60 или повече години без членове на 

семейството в страната, лице/двойка на 60 или повече години, което е 

единственият пълнолетен, който се грижи за децата в домакинството (под 18 

години). 

▪е бременна или кърмеща жена. 

▪е  един родител, който има три или повече деца. 

▪е лице, изложено на риск или преживяло насилие, основано на пола. 

▪е преживял изтезание. 

▪е преживял трафик на хора. 

▪е лице с тежка емоционална или психологическа травма. 

▪е ЛГБТИ лице, което е изправено пред специфични рискове за защита. 

Ако не е очевидно наличието на увреждане или тежко здравословно 

състояние, е необходимо да се предоставят документи, доказващи това. 

Това може да бъде официално удостоверение (от Украйна или България), 

бележки за направени медицински разходи, рецепта или други документи. 

Критерий 2 

Домакинството разполага с ограничени механизми за справяне поради 

ограничени финансови ресурси/липса на достъп до доходи. 

Критерий 3 

Еднократното изплащане на парична помощ за закрила вероятно ще намали 

уязвимостта на домакинството. 

Целта на тази помощ е да помогне на домакинството да се справи с 

уязвимостта си, но не следва да се счита за решение на всички проблеми. 

Кандидатстване за предоставяне на парична помощ 

Кандидатстването се извършва чрез насочване от служители на 

неправителствени организации - партньори на ВКБООН (БЧК, БХК, СЖБ, ФАР) 

или международни организации - УНИЦЕФ, Международната организация по 



26 
 

миграция (МОМ). Лицата могат да се обърнат към някоя от партньорските 

организации на ВКБООН. 

Насочването става чрез попълване на формуляр от служителите на 

организациите, които трябва да проведат оценка на уязвимостта на 

домакинството въз основа на горепосочените критерии. 

След проверката на допустимост, при положително становище, лицата ще 

бъдат поканени на интервю.  

Мобилни посещения 

В случай, че член на домакинството има физически увреждания, които не му 

позволяват да присъства на интервюто, се  прави мобилно посещение. 

Мобилни посещения могат да се провеждат на територията на областите 

София, Варна и Бургас.  

Процедура по предоставяне 

Домакинството се насочва към програмата "Парична помощ за закрила" чрез 

формуляра за насочване. 

Домакинството получава съобщение, потвърждаващо, че формулярът за 

насочването му е получен. 

Извършва се първоначалната проверка за допустимост въз основа на 

информацията във формуляра за насочването. 

Домакинствата, които не отговарят на условията, получават текстово 

съобщение. 

Домакинството получава текстово съобщение с уговорка за провеждане на 

интервю за проверка. Споделя се и номерът на телефонната линия за помощ. 

Домакинството се интервюира и се регистрират личните данни и специалните 

нужди. Всички членове на домакинството трябва да присъстват на това 

интервю. 

Определя се дали домакинството има право на парична помощ и какъв е 

нейният размер. 

След интервюто домакинството получава текстово съобщение, в което се 

посочва, че отговаря/не отговаря на условията. Ако отговарят на условията, те 
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получават уникален код, който трябва да използват, за да получат паричната 

помощ във всеки офис на Western Union. 

Домакинството отива в някой от офисите на Western Union, за да получи 

паричната помощ. 

 

Програма за финансово подпомагане на 

лица, засегнати от продължаващия 

конфликт в Украйна на Български Червен 

кръст 

 

Българският Червен кръст стартира програма за финансово подпомагане на 
лица, засегнати от продължаващия конфликт в Украйна и потърсили закрила в 
България. За да бъде получена подкрепата първо е необходимо да се изтегли 
приложението и да се извърши регистрация. Това може да бъде направено на 
следния линк: 

https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/ 

Програмата се осъществява с подкрепата на Международната федерация на 
Червения кръст и Червения полумесец. 

Кой може да кандидатства? 

Финансова помощ е достъпна за хора, които: 

1. Са напуснали Украйна след 24 февруари 2022 г. поради конфликта И 

2. В момента се намират в България 

3. Притежават български документи за временна закрила, за да докажете 
пребиваване за всеки член на семейството 

4. Могат да бъдат отнесени към една от следите категории: 
• Домакинство с член под 18 години 

https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/
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• Домакин с член над 60 години 
• Домакинство с член с увреждане или хронично заболяване 
• Имате член на семейството, който е бременен или кърмачка 
• Самотна жена без друг възрастен 

 

Възстановяване на семейни връзки на 

членове на разделени семейства и 

издирване на изчезнали лица 

 
 

Дейността по Възстановяване на семейни връзки е част от проект на 

Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), която се изпълнява в 

съответствие с клаузите на Женевската конвенция от 18.08.1949 г. 

(формулирано и в закона за БЧК, приет на 14. 09.1995 г.). Всяко семейство има 

правото  да бъде информирано за състоянието на своите близки, както и 

правото да получи съобщение за тях. Българският Червен кръст чрез своята 

служба  „Възстановяване на семейни връзки“ оказва помощ за 

възстановяване на контакт между близки роднини, разделени в резултат на 

война, въоръжени конфликти, природни бедствия, политически и други 

събития. Обменът на семейни съобщения е важна задача, както и събиране на 

разделени семейства, в случай на постъпила за подобно действие молба. За да 

осъществява тази дейност Българският Червен кръст се свързва за 

информация с  Националните дружества на Червения кръст (192),  други 

институции и  неправителствени организации. През 2021/2022 г. в рамките на 

програмата „Възстановяване на семейни връзки“ в БЧК са постъпили и са 

обработени над 2000 случая. 

Заявки се приемат на tracing@redcross.bg и на телефон +359 88 400 73 63, 

включително чрез WhatsApp и Viber. Необходимо е да се  попълни формуляр, 

който дава на БЧК съществена информация за общото семейно положение и 

за изчезналия роднина,  за да се проведе адекватно търсене на територията 

на България или извън нея. Цялата информация, която се споделя с БЧК, е 

строго поверителна, освен ако не бъде посочено друго. 
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Финансиране на дейности в подкрепа на 

бежанците от Украйна 
  

 

 

Европейско финансиране 

Европейската комисия прие предложение за Кохезионно действие за 

бежанците в Европа (CARE), което да позволи на страните и регионите от ЕС 

да предоставят спешна подкрепа на хората, бягащи от войната в Украйна. 

CARE  позволява бързо преразпределение на наличното финансиране като 

въведе необходимата гъвкавост в правилата на политиката на сближаване 

2014-2020. С това Европейската изпълнителна власт разхлаби правилата на 

политиката на сближаване на страните в ЕС, за да позволи неизразходваните 

пари от периода на финансиране 2014-2020 г. да бъдат повторно 

бюджетирани, за да позволи средства от предишния бюджет да бъдат 

използвани за подкрепа на украинските бежанци. Спешната подкрепа покрива 

основни нужди на хората, бягащи от Украйна, включително доставки на храна 

и вода, дрехи, както и инвестиции в образование, заетост, жилища, 

здравеопазване и услуги за грижи за деца.  

Подкрепата за политиката на сближаване ще допълни подкрепата от Фонд 

Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) и други източници на финансиране. 

Управляващ орган на Фонд Убежище, миграция и интеграция на национално 

ниво е Министерство на вътрешните работи (Дирекция Международни 

проекти), а на европейски ниво DG HOME. Кандидатстването при отворени 

процедури в България се извършва чрез ИСУН, а на европейско ниво чрез 

SEDIA. 
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Проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, 

финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците 

Офис 118, етаж 1                                      

Бул. Джеймс Баучер 76,                          

София 1407     

02 427 17 43                                                    

088 58 15 527 

bgrc@bulrefcouncil.org 

WWW.BCRM-BG.ORG 

WWW.REFUGEE-INTEGRATION.BG 

WWW.REFUGEE.BG 

WWW.BULREFCOUNCIL.ORG 




