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Информационен бюлетин 

Министерският съвет прие Решение за изменение на ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ вследствие на военните действия в Република Украйна. 

 

Удължава се срокът, в който ще се предоставя хуманитарна помощ на тези лица без 
изрична регистрация за временна закрила. Това вече ще се случва до 15.04. 

Програмата се администрира от Министерството на туризма (МТ), като се финансира от 
инструменти на Европейския съюз и/или от държавния бюджет по реда на Закона за 
публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

Помощта се изплаща от МТ на категоризирани или регистрирани места за настаняване, 
вписани в НТР и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на 
програмата Регистър на местата за подслон на три отчетни периода. Регламентира се 
специално създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на местата за 
подслон. МТ уточнява, че местата за настаняване, вписани в НТР не следва да подават 
заявление за регистрация във временния Регистър на места за подслон. 

Във временния регистър на места за подслон (РМП) се вписват само обекти (общежития, 
държавни и общински бази, почивни станции и др.), които не са вписани в НТР и в които 
са настанени разселени лица от Украйна. 

В приложения към Програмата е уреден редът за отчитане и разплащане на 
предоставената хуманитарна помощ, включващ указания за използване на Системата за 
управление на националните инвестиции (СУНИ) за кандидатстване, отчитане и 
разплащане на помощта, както и са посочени специфични хигиенни и противоепидемични 
мерки, които трябва да бъдат осигурени в мястото на настаняване на лицата и указания 
за хранене на лицата над 18 години. Нормите за хигиена са съществуващи и действащи. 

Лицата, които извършват настаняване в обект – място за подслон, подават заявление по 
образец за регистрация на място за подслон до Министъра на туризма на електронна 
поща: ua.statebases@tourism.government.bg. Файлът задължително се подписва с 
квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Вписаните лица в РМП, които предоставят услуга по настаняване и изхранване на 
разселените лица от Украйна е необходимо да попълват данните за настанените лица в 
Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). За подаването на данните е 
необходимо лицето, стопанисващо обекта, вписан в РМП да създаде свой профил в 
системата. Подробни указания за регистрация в ЕСТИ 

Периодът на действие на Програмата е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.  

https://ukraine.gov.bg/bg/
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/programa-za-polzvane-na
mailto:ua.statebases@tourism.government.bg
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/programa-za-polzvane-na


 

Медицинска помощ за деца 

Към 30 март в България има над 22 000 украински деца.  

Тези от тях, които се регистрират за получаване на временна закрила, съвсем скоро ще 

получат със законодателни промени същия достъп до здравеопазване, който имат и 

българските деца.   

Дотогава медицинска помощ за деца-бежанци от Украйна оказват Спешна помощ (тел. 

112), Здравно-консултативните центрове в 31 болници в страната и безплатни инициативи  

Здравно-консултативен център, МБАЛ "Д-р Тота Венкова", гр. Габрово  

 

Стр. 3 

 Информационен бюлетин 

https://www.mbalgabrovo.com/Pages/Ask-A-Question
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Стр. 4 

Информационен бюлетин 

Общият брой на напусналите Украйна заради войната е около 3,9 милиона. Има 6,5 

милиона вътрешно разселени ( в т.ч. 2,5 млн. деца), част от които представляват 

бежански потенциал. Към 03.04.2022 г. дневният приток на бежанци в ЕС е спаднал до 

около 42 500 души. Молдова регистрира 93 800 души, които остават в страната. Около 

1,510 милиона са регистрираните за временна закрила в ЕС. 

Влезли, излезли и останали у нас към 06.00 часа на 04.04.2022 г. 

Пристигнали украински граждани от 24.02.2022 г. до 00:00 ч. на 04.04.2022 г.– 146 669 

лица. 

 От тях 80 686 (54,4%) са напуснали страната ни, а 65 983 (45,6%) са останали. 

 За денонощието – влезли 2 319, останали 788 (34%).  

Транспорт -  Специалният влак на БДЖ за периода 18.03-04.04.2022 г. са издадени 278  

билета “Help Ukraine” (България до Букурещ). Автобусите на МО се пренасочват към 

София, Варна и Бургас под контрол на областните управители, а част от тях остават в 

Русе за извънредни ситуации.   

Регистрация за временна закрила - Над 169 работни места, 88 офиса в 65 населени 

места се извършва регистрация за временна закрила в т.ч. 1 работно място в град 

Габрово. Издадени са документи за временна закрила към 07.30 часа на 05.04.2022 г.  

на 42 439 лица. 

Регистрирани молби за международна закрила - 1 166 от украински граждани. 

Центрове за подпомагане на пристигащите към 25.03.2022 г. има изградени в 10 

области. 

Настаняване -  Към 01.04.2022 г. има регистрирани 364 места за настаняване с 46 784 

легла. Информация за настанените от ЕСТИ към 05.04.2022 г. – 25 762 лица. 

Финансиране 

От 1 април 2022 г. започна разплащането на средствата по РМС 181.  Към  19 ч. На 

04.04.2022 г. са подадени  260 заявления за  270 171 нощувки на стойност 10 806 840 

лв. 

Дадени са указания за разплащане на 143 000 лв. от бюджета на МВнР към частните 
превозвачи за евакуацията от Украйна. 

  



 

 

 
Справка за страната 

 

Стр. 5 

Информационен бюлетин 

Приети деца в детски градини и училища - информация към 04.04.2022г.: 

 

Образователната система може да приеме до 63 000 украински ученици 

Родителите на 529 украински деца и младежи са подали заявления за включване в 
българската образователна система до момента.  

Най-много украинци са пожелали да продължат образованието си в нашата страна в 
област Бургас – над 230. 

 

Мерки за социално подпомагане 

Мобилни екипи на Агенцията по заетостта са посетили, анкетирали и консултирали над 
1000 украински граждани до края на миналата седмица.  

65% от анкетираните искат да започнат работа веднага, 20% -  в рамките на 
следващите 6 месеца.  

65%  от украинците у нас са висшисти; 32% със средно образование; 

Предпочита се работа в хотели, ресторанти, като продавач-консултанти или касиери. 

До 29.03.2022 г. са подадени 849 заявления за помощи: 7 бр. за месечни помощи; 17 бр. 
за отпускане на целеви средства за диагностика и лечение и 853 бр. за еднократна 
социална помощ за инцидентни нужди ( до 375 лв.) 

 

Мерки за осигуряване на медицинска помощ 

На първо четене в НС е приет пакета от законодателни промени, касаещи лицата 
получили временна закрила.   

Средно преминават около 2 000 лица дневно през органите на граничния здравен 
контрол. От тях на 29.03.2022 г. са изследвани с бързи антигенни тестове 60 лица. 

По отношение на броя на заразените със SARS-CoV-2  украински лица, към 30.03.2022 
г. техният брой е 45 (активни случаи), от които 7 са настанени за болнично лечение. 

По данни от РЗИ 14 украински лица са обхванати с имунизации, съгласно 
Имунизационния календар на страната. 

Във връзка с интензивния поток на лица, пристигащи от Украйна, Министерство на 
здравеопазването предприе действия за обхващане на украински деца без данни или 
без проведени имунизации с налични в страната ваксини за изпълнение на 
Националния имунизационен календар. За имунизиране на уседналите в страната 22 
000 украински деца ще е необходимо да се осигурят допълнителни количества ваксини 
в размер на 5 531 020 лв. 

Осигурено е медицинско обслужване чрез ЦСМП към пунктовете за 
първоначален прием на Централна ЖП гара (София), ГКПП Дунав 
мост (Русе) и на ГКПП Дуранкулак.  



 

 
Справка за област Габрово 

 

Стр. 6 

Информационен бюлетин 

Пристигнали лица от Украйна - 320: 
 Община Габрово - 223  
 Община Севлиево - 50  
 Община Дряново - 28 
 Община Трявна - 19 
 
Заявления за временна закрила са издадени на 231 лица. 
 
26 украински граждани са напуснали територията на област Габрово и на страната. 
 
 
На 2 април 2022 г. се проведе втора поред творческа работилничка "Небе и слънце".  

Имка Габрово за втори път бяха любезни домакини на творческа работилничка "Небе и 

слънце", организирана от  НЧ "Трептящо сърце-2011", гр. Габрово. Децата от Украйна и 

габровчетата направиха красиви и страшни маски - темата беше "Страшилище, робот 

или животно".  

На 4 април 2022 г. Детски отдел при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, 

Габрово проведе „Оригами” - творческо ателие за изработване на фигури от 

хартия с участието на деца  от Украйна. 



 

 

 
Справка за област Габрово 

Стр. 7 

Информационен бюлетин 

В навечерието на 1 април, Професионалната гимназия по туризъм в Габрово отвори 

врати за хората от Украйна, които в последния месец намериха сигурност и убежище на 

територията на град Габрово. Идеята за българо-украинската среща е на екипа на 

Областна администрация - Габрово, а при осъществяването на инициативата си 

партнират с Община Габрово, Областния координационен център, ПГТ “Пенчо Семов”, 

Доброволческия център в подкрепа на потърсили закрила от войната в Украйна, 

Народно читалище „Габрово 2002“, Красимир Цонев и Елена Влаева. Това е поредното 

културно събитие и най-мащабното до момента, свързано със социализацията на 

настанените украински граждани. Среща между културите -  така най – общо може да се 

нарече инициативата, по време на която бяха представени традиционни български и 

украински рецепти, предварително приготвени от ученици от гимназията и група 

украинки, богатството на българския фолклор - танци и песни, представени от ФТА 

„Сивек“ и ДФФ „ Габровски гласчета“. Предизвикателството беше прието и от украинска 

страна и гостите на събитието имаха възможността да чуят музикални изпълнения на 

украински и едно стихотворение. А изненадата, която подариха на габровци  беше „Я 

кажи ми, Облаче ле, бяло“ в изпълнение на Александра Студзинская. На финал всички 

се хванаха за ръце в ритъма на българското хоро. 

От понеделник, 4 април 2022 г, стартираха курсовете по български език за украинските 

граждани настанени на територията на община Габрово. Уроците се организират 

по инициатива на обучителен център ВЕДА Консулт Габрово и ще се водят от 

Магдалена Василева, която е председател на Общинското училищно настоятелство. Те 

ще осигурят и необходимите консумативи. Курсът стартира на две групи, като 

амбицията е да се разшири. Целта е украинците да се адаптират по- лесно към 

условията на живот, да могат самостоятелно да се справят и да се включат към пазара 

на труда.  

https://www.facebook.com/vedaconsult


 

 
Справка за област Габрово 

Стр. 8 

Информационен бюлетин 

На фествала на монодрамата "Соло акт" българи и украинци пяха на сцената на 

градската зала "Възраждане" химните на двете държави. Така на 4 април 2022 г. 

започна благотворителният спектакъл в помощ на бежанците от Николаевския театър, 

намерили убежище в Габрово. 

Николаевският академичен художествен драматичен театър от Украйна беше 

специален участник в Осмото издание на международния фестивал на монодрамата, 

който започна на 2 април, ще продължи до 7 април, а представленията се играят на 

четири сцени в града. Гостуването с постановката „Изповед“ - моноспектакъл на актьора 

Андрей Карай, с автор и режисьор Сергей Павлюк, беше планирано за 2021 година, но 

се отложи заради пандемията, а снощи беше излъчено на видеозапис, със субтитри на 

български език. 

Преди спектакъла на сцената излязоха актриси от Николаевския театър, между които 

бяха съпругата на актьора - Альона Карай и детето му - Ксения Карай. Те изиграха 

кратък вълнуващ ескиз - своеобразен вик против войната, и бяха дълго аплодирани от 

публиката. Александра Студзинская изпя на чист български език песента "Я кажи ми...", 

по текст на родения в Габрово детски писател Ран Босилек, а на видеозапис съпругът ѝ 

Евгени Студзински се включи в спектакъла с акомпанимент на китара. На сцената 

актрисите, към които се присъедини и драматургът на театъра - Людмила Оспадова, 

казаха, че малко преди представлението град Николаев отново е бил под обстрел и 

близките им са в бомбоубежищата. Областният управител Ралица Манолова поздрави 

артистите, намерили убежище в Габрово и каза, че се надява при гостоприемните ни 

съграждани да намерят много и добри приятели.  

Драматичният театър "Рачо Стоянов" организира благотворителната акция в помощ на 

бежанците от Николаевския театър. Средствата от продажбата на билети за спектакъла 

„Изповед“ ще им бъдат предадени, посочиха от театъра. Организаторите бяха 

поставили и кутия за дарения.   


